VIỆN NGHIÊN CỨU KINH DOANH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

THƯ NGỎ
Về việc tổ chức chiêu sinh, đào tạo khóa học Mini MBA cho Doanh nghiệp
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Tình hình kinh tế thế giới đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Trước bối cảnh này, Doanh
nghiệp cần phải có sự xoay chuyển liên tục trong định hướng chiến lược cũng như tìm ra phương
thức hiệu quả để thực thi các chiến lược đó. Đây là thách thức không nhỏ đặc biệt đối với các Doanh
nghiệp vừa và nhỏ, khi vừa phải đối mặt với tình hình khủng hoảng bên ngoài vừa phải hoàn thiện
xây dựng bộ máy quản lý nội bộ của Doanh nghiệp.
Vì vậy 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 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 của các chuyên gia trong
ngành, giao lưu với cộng đồng Doanh nghiệp rộng lớn để học hỏi kinh nghiệm và mở rộng mối
quan hệ.
Trường Đại học Kinh tế Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (UEH) là Trường 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) và nằm trong Top 25 Đại học tốt nhất thế
giới (Theo bảng xếp hạng U-Multirank năm 2020). Viện nghiên cứu kinh doanh – là đơn vị mũi
nhọn trong đào tạo các khóa ngắn hạn cho doanh nghiệp về tài chính, kinh doanh, chiến lược,…là
nơi hội tụ những nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực Kinh tế hàng đầu UEH.
Khóa học MINI MBA 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,..…. Tổng thời gian học là 12
buổi được bố trí trong khoảng thời gian từ 02 – 06 tháng. Thời gian học hoàn toàn linh hoạt và được
bố trí vào Thứ bảy – Chủ nhật theo thời khóa biểu của Doanh nghiệp. Đội ngũ Giảng viên là các
Giảng viên hàng đầu UEH và các chuyên gia về kinh tế tại Việt Nam.

Khóa học MINI MBA với chi phí 180.000.000đ/ khóa cho 20 – 30 học viên giúp Doanh
nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí đào tạo. Ngoài ra, khóa học vẫn có thể được tổ chức tại Doanh nghiệp
hoặc tại khách sạn theo yêu cầu của Doanh nghiệp với chương trình đào tạo và chi phí được thiết
kế riêng. 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 để giúp học viên có thêm trải nghiệm thực tế và cơ hội
thực tập tại các công ty nước ngoài, đây là được xem là hoạt động ngoại khóa của chương trình
phục vụ theo nhu cầu 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.
Quý Doanh nghiệp xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại: http://ibr.ueh.edu.vn/.
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Hi vọng chương trình sẽ nhận được sự quan tâm của Quý Doanh nghiêp trong sứ mệnh khơi
dậy tiềm năng, giá trị và sức sáng tạo của các nhà lãnh đạo tương lai.
Cảm ơn và trân trọng.
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