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VỀ IBR
Viện Nghiên cứu Kinh doanh là đơn vị trực
thuộc của trường Đại học Kinh Tế TPHCM.
Là đơn vị thực hiện đào tạo các chương trình:
Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, đào tạo các khóa ngắn
hạn cho doanh nghiệp về tài chính, kinh doanh,
chiến lược,…
Nơi hội tụ những nhà nghiên cứu, chuyên gia,
những giảng viên trong lĩnh vực Kinh tế đang đảm
nhiệm các vị trí cấp cao của các công ty, tập đoàn
đa quốc gia hàng đầu thế giới.
Chuyên đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã
hội các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các
nhà quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp đáp
ứng mọi nhu cầu của các cơ quan hành chính Nhà
nước, doanh nghiệp và xã hội.
Đào tạo theo chương trình tiên tiến, cập nhật
thông tin, xu hướng mới nhất và có tính ứng dụng
cao, chương trình đào tạo sát với thực tế.
Là đơn vị tư vấn, tham mưu, hoạch định chiến
lược cho các cơ quan hành chính Nhà nước, tổ
chức/doanh nghiệp.

VỀ UEH
Từ khi thành lập đến nay, UEH đã đào tạo hơn
200,000 cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý cho cả
nước; đảm bảo chất lượng, uy tín và được xã hội
thừa nhận.
Đại học khối ngành Kinh tế đầu tiên và duy
nhất Việt Nam vào bảng xếp hạng Đại học tốt nhất
Châu Á 2021 (Theo QS Word University Ranking –
2021 Asia Report)
Top 25 Đại học tốt nhất thế giới (theo bảng
xếp hạng U-Multirank năm 2020)
Top 100 Trường đào tạo Thạc sỹ tốt nhất thế
giới(Eduniversal năm 2018)
TOP1 trong số các Đại học thuộc lĩnh vực kinh
tế, kinh doanh tại Việt Nam (Webometric 2021)

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC
Mini MBA CHO DOANH NGHIỆP
Khóa học Mini MBA ra đời là tổng hợp chắt lọc những kiến cốt lõi của nhà quản trị, giúp
Doanh nghiệp xây dựng đội ngũ quản lý cấp trung trở lên trở thành những nhà lãnh đạo nòng cốt
của Doanh nghiệp. Nội dung các môn học thiết thực và có thể áp dụng ngay vào thực trạng Doanh
nghiệp, bao gồm 03 môn học do Doanh nghiệp tự chọn trong tổng danh sách 14 môn thuộc các
lĩnh vực: Tài chính, Nhân sự, Kế toán, Chiến lược,..… giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng
lực cạnh tranh của Doanh nghiệp. Học viên được cọ sát với các tình huống quản trị thực tế dưới
sự hướng dẫn Đội ngũ Giảng viên là các Giảng viên hàng đầu UEH và các chuyên gia về kinh tế tại
Việt Nam, giao lưu với cộng đồng Doanh nghiệp rộng lớn để học hỏi kinh nghiệm và mở rộng mối
quan hệ.
Tổng thời gian học là 12 buổi. Thời gian học hoàn toàn linh hoạt vào Thứ bảy – Chủ nhật theo
thời khóa biểu của Doanh nghiệp.
Kết thúc khóa học mỗi học viên sẽ được Viện nghiên cứu kinh doanh (IBR) – Trường Đại học
Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, đồng thời kết quả học tập của từng
học viên sẽ được gửi báo cáo chi tiết về cho Doanh nghiệp.
Thông tin chi tiết tại: http://ibr.ueh.edu.vn/.

Mini MBA

Mini MBA LÀ GÌ
Mini MBA là chương trình thu gọn và cô đọng những nội dung môn học thiết
thực nhất của chương trình MBA. Nội dung khóa học được gói gọn trong 12 buổi
học, giúp học viên có cái nhìn tổng quan về kiến thức quản trị cũng như hoàn toàn
có thể áp dụng ngay vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả
kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

LỢI ÍCH CỦA Mini MBA
Tập trung học các môn cốt lõi dành cho nhà quản trị.
Kiến thức đi sát vào thực tế, cập nhật mới nhất theo xu hướng kinh tế thế giới.
Áp dụng được ngay vào thực tiễn, cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Tiết kiệm thời gian, hình thức học linh hoạt.
Học phí phù hợp.

Mini MBA

KHÓA HỌC MANG LẠI ĐIỀU GÌ
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp - sáng tạo,
có kiến thức toàn diện về quản trị kinh doanh và những kỹ
năng cần thiết của một người lãnh đạo.
- Cải thiện kết quả kinh doanh và hiệu suất quản lý thông
qua việc vận dụng những kiến thức học viên đã lĩnh hội

Viện nghiên cứu kinh
doanh – Trường Đại
học Kinh tế Tp. Hồ Chí
Minh (IBR) sẽ cấp
Chứng nhận hoàn
thành khóa học cho
mỗi học viên khi kết
thúc Chương trình
đào tạo.

được trong chương trình.
- Kiến thức đi sát vào thực tế, cập nhật mới nhất theo xu
hướng kinh tế thế giới.
- Tiết kiệm chi phí.
- Thời gian và địa điểm đào tạo linh động.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Những đối tượng đã tốt nghiệp đại học và có kinh nghiệm
làm việc.
Các Trưởng phòng, Giám đốc chức năng.
Ứng viên được quy hoạch vào vị trí Quản lý trong tương lai
Những người khao khát trở thành CEO thành đạt.
Học viên chuẩn bị học chương trình MBA.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
BAO GỒM 03 MÔN HỌC DO DOANH NGHIỆP TỰ CHỌN TRONG TỔNG DANH SÁCH 14 MÔN
SAU ĐÂY:

TÊN MÔN HỌC
Hoạch định chiến lược kinh doanh - Xây dựng lợi thế cạnh tranh
Giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh thành công cho
doanh nghiệp

THỜI LƯỢNG
4 Buổi/ môn
4 Buổi/ môn

Tài chính hiệu quả cho nhà quản trị

4 Buổi/ môn

Quản trị nhân sự chuyên nghiệp – hiện đại

4 Buổi/ môn

Tư duy Marketing khác biệt trong kỷ nguyên số 4.0

4 Buổi/ môn

Thống lĩnh thị trường và chốt sale thần tốc

4 Buổi/ môn

Tư vấn triển khai quản lý chất lượng toàn diện

4 Buổi/ môn

Điều hành doanh nghiệp dễ hay khó?

4 Buổi/ môn

Các kỹ năng làm nên thành công của nhà lãnh đạo

4 Buổi/ môn

Góc nhìn lợi ích từ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

4 Buổi/ môn

Yếu tố quyết định sự trường tồn của Doanh nghiệp: Xây dựng văn hóa
doanh nghiệp

4 Buổi/ môn

Chìa khóa cho sự phát triển và tăng trưởng: Đổi mới và sáng tạo

4 Buổi/ môn

Nghệ thuật lãnh đạo

4 Buổi/ môn

Kế toán quản trị doanh nghiệp

4 Buổi/ môn

GIÁ TRỊ MÔN HỌC MANG LẠI
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP - HIỆN ĐẠI
Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị
nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết
định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. .

TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ CHO NHÀ QUẢN TRỊ
Quản trị tài chính có một tầm quan trọng rất lớn đối với mỗi doanh nghiệp, tổ chức vì: Quyết định sự tồn tại và phát triển của một tổ
chức và kiểm soát trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay tổ chức đó, thực hiện hiểu quả việc huy động,
phân biệt giữa hiệu quả tài chính và hiệu quả trong kinh doanh, thực hiện các công cụ đòn bẩy, các chỉ tiêu đánh giá thông tin tài
chính,..

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH
Môn học này giữ vai trò quan trọng trong việc vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Để quản trị doanh nghiệp hiệu quả, nhà quản
trị cần nhận thức và xác định một cách đúng đắn vị trí, vai trò và chức năng của mình để có những chính sách phù hợp giúp doanh
nghiệp ngày càng phát triển.

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH
Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và tạo ra giá trị cốt lõi qua việc phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, hình thành mục
tiêu chung, tạo lập và chọn lựa các chiến lược, phân bổ các nguồn lực để tạo mục tiêu,...

GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THÀNH CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP
Thực hiện các mô hình SWOT, mô hình hiện đại, định giá chuỗi doanh nghiệp qua đánh giá hiệu suất, sự liên kết giữa các hoạt động,
đánh giá và so sánh doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh,...

TƯ DUY MARKETING KHÁC BIỆT TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 4.0
Lập ra chính sách Marketing, xây dựng và quản lý nhãn hiệu, thương hiệu, nghiên cứu phân tích thị trường, tạo động lực làm việc cho
nhân viên, quản lý hoạt động hỗ trợ thương mại, luôn đổi mới trên truyền thông, hoạch định ngân sách, phân tích độ cạnh tranh trên
thị trường như hiện nay.

THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG VÀ CHỐT SALE THẦN TỐC
Giúp doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng với phong thái tự tin và tích cực, tóm tắt trọng tâm các lợi ích cho khách hàng, sử dụng các
câu hỏi để biết nên tiến hay lùi, áp đặt thời gian giảm giá với các khách hàng tiềm năng, đưa ra các giải pháp thay thế cho các khách
hàng do dự,...

TƯ VẤN TRIỂN KHAI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
Biết cách khảo sát các vấn đề về quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng sản xuất, áp dụng công cụ để xây dựng, đào tạo và tập luyện
cho nhân viên có ý thức tự quản và hợp tác, thành lập và đào tạo tổ đánh giá,...

CÁC KĨ NĂNG LÀM NÊN THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO
Đào tạo những kỹ năng, phẩm chất, năng lực hơn người ở cách hành xử, thuyết phục, tầm nhìn xa, kiên định và quyết đoán trong bất
cứ tình huống nào xảy ra.

GÓC NHÌN LỢI ÍCH TỪ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
Lợi ích khi thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) là phát triển bền vững , giúp cải thiện hình ảnh uy tín của doanh nghiệp, giúp giảm chi
phí điều hành quản lý, thu hút người tài giỏi, là cách để nhân viên quảng bá hình ảnh công ty, ...

YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA DOANH NGHIỆP - XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Cốt lõi văn hóa doanh nghiệp là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm giá trị của doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp cần xây dựng cơ
cấu hữu hình và vô hình của doanh nghiệp cho hợp lý, thu hút nhân lực và tạo ra giá trị chung, văn hóa chung, tiếng nói chung giữa
nhân viên và các nhà lãnh đạo.

CHÌA KHÓA CHO SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG: ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO
Quản lý đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới, thiết kế kỹ thuật công nghiệp, cách quản lý chung, tinh thần khởi nghiệp của tập
đoàn, quản lý sở hữu trí tuệ,...

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO
Định hướng hoài bão, mục đích, ra quyết định, cách đưa ra mệnh lệnh, cách giao tiếp, tập trung vào con người, tìm kiếm rủi ro, kỹ năng
trao quyền ủy quyền, kỹ năng quyết đoán đưa ra lựa chọn, cách đổi mới và hấp dẫn,..

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP
Nghiên cứu sâu về chi phí của doanh nghiệp như phân loại chi phí, dự toán chi phí, xây dựng định mức chi phí, phân tích mối quan hệ
giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận, nghiên cứu các yếu tố sản xuất,...

HỌC PHÍ VÀ
THỜI GIAN HỌC
HỌC PHÍ
+ Khóa đào tạo tại UEH: 180.000.000đ/ 1 lớp (đã bao gồm Teabreak 12 buổi)
+ Khóa đào tạo tại doanh nghiệp: Báo học phí riêng.
+ Khóa đào tạo tại khách sạn theo nhu cầu: Báo học phí riêng.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO
+ Bố trí linh động theo lịch và nhu cầu của doanh nghiệp, từ 02 đến 06 tháng.
+ Tổng khóa học: 12 Buổi (sáng – chiều). 3.5 giờ/buổi
+ Số lượng học viên 1 lớp: 20 -30 học viên

BUỔI

THỜI GIAN

SÁNG

8:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 11:30

HOẠT ĐỘNG
Tham gia khóa học
Teabreak sáng
Tham gia khóa học
Nghỉ trưa tự túc

CHIỀU

13:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 17:00

Tham gia khóa học
Teabreak chiều
Tham gia khóa học

Học vào Sáng – chiều Thứ bảy, Chủ nhật.

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH DOANH -UEH
P1.07, CSA, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM
028 3825 7364| Website: ibr.ueh.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH Mini MBA
Đào tạo theo nhu cầu Doanh nghiệp

QUY TRÌNH TỔ CHỨC LỚP HỌC
Báo giá cho Doanh nghiệp

THỜI GIAN (*)
Khi có yêu cầu

Trao đổi, ghi nhận thông tin đặt hàng từ Doanh
nghiệp: Môn học, thời gian,… và lên khung chương

07 ngày sau khi gửi báo giá

trình tổng quan
Xây dựng bản thảo hợp đồng và tiến hành ký

15 ngày

hợp đồng
Khảo sát nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp
Giảng viên xây dựng đề cương giảng dạy theo
nhu cầu
Gửi Doanh nghiệp duyệt đề cương giảng dạy
Tổ chức lớp học

Cấp chứng chỉ

Sau khi ký hợp đồng
15 ngày sau khi nhận thông
tin khảo sát
07 ngày
15 ngày sau khi Doanh
nghiệp duyệt đề cương
Sau khi kết thúc khóa học

(*) Thời gian dự kiến: Có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế và điều kiện của 02
bên

STUDY TOUR
WHO ARE WE

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Viện nghiên cứu kinh doanh (IBR) còn tổ chức các
chuyến Study tour tại nước ngoài trong thời gian 3-5 ngày, để giúp học viên có thêm trải nghiệm
thực tế và cơ hội thực tập tại các công ty nước ngoài, đây được xem là hoạt động ngoại khóa của
chương trình phục vụ theo nhu cầu của Doanh nghiệp.
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