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GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
    www.nivt.org.vn  

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quán lý giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu hội nhập 
1.Thực trạng, định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp và những quy định mới trong triển khai 
thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 
2.Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; 
3.Quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiếp cận hiện đại; 
4.Quản lý và phát triển chương trình theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong giáo dục nghề nghiệp; 
5.Tổ chức, quản lý đào tạo theo tích lũy mô đun, tín chỉ; 
6.Quản lý và phát triển các hoạt động dịch vụ trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 
7.Tổ chức tham quan trao đổi kinh nghiệm tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc một doanh 
nghiệp. 

 
 

   MỤC TIÊU CHUNG  

Giúp học viên có được kiến thức, kỹ năng trong quản lý, tổ chức quá trình đào tạo theo tiếp cận  hiện 

đại, nâng cao khả năng chủ động hội nhập của cán bộ quản lý giáo dục  nghề nghiệp của các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 

 

   ĐỐI TƯỢNG  

Cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, hiệu trưởng, phó hiệu  trưởng, giám đốc, phó giám đốc 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trưởng, phó phòng; trưởng, phó khoa các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp. 

 

   THỜI GIAN KHÓA HỌC  

6 ngày/ khóa (có thể có một ngày đi tham quan trao đổi kinh nghiệm tại một cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp hoặc một doanh nghiệp ). 
 

   CHỨNG NHẬN  

Sau khóa học, học viên sẽ  được Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp cấp 

Chứng nhận tốt nghiệp khóa học. 
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ 
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http://www.nivt.org.vn/


 


