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Chương trình đào tạo được
Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K thiết kế
mang tính ứng dụng và thực tế cao. Chương trình được
chứng nhận và cấp chứng chỉ bởi Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
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Giới thiệu Tổng quát

Giới thiệu Tổng quan Chƣơng trình Đào tạo
Giám đốc Nhân sự - C.P.O
Chief Personnel Officer
Chương trình được Trường Đào Tạo Kinh Doanh A.S.K – Khoa Quản trị Kinh doanh
– Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM thiết kế với mục đích cùng chia sẻ với nhà điều
hành và cán bộ quản lý nhân sự trong doanh nghiệp những kiến thức và kinh nghiệm
trong việc quản trị nhân viên hiệu quả. Chương trình đào tạo được Trường Đại học Kinh
tế Tp.HCM chứng nhận và cấp chứng chỉ cho học viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc khóa
học.
Mục đích khóa học


Trang bị những kiến thức cốt lõi về quản trị nhân sự mà một Giám đốc nhân sự
cần phải có



Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình điều hành nhân viên



Tạo mối quan hệ giao lưu giữa học viên – giảng viên; học viên – học viên

Phương pháp giảng dạy
Chương trình được giảng dạy bởi các giảng viên của Đại học Kinh tế Tp.HCM và giảng
viên là những lãnh đạo đang trực tiếp đảm nhận công tác điều hành trong doanh nghiệp.
Phương pháp giảng dạy là trao đổi, hướng dẫn thực hiện và giải quyết tình huống nhằm
giúp học viên thực hành và ứng dụng ngay tại lớp học.

Nội dung Chương trình

Nội dung và Giảng viên dự kiến cho
từng học phần của Chƣơng trình đào tạo

Giám đốc Nhân sự - Vai trò của GĐ Nhân sự trong sự phát triển của DN

Cùng đồng hành với học viên và

ThS. Phạm Văn Chính

nhằm nâng cao giá trị gia tăng của

Giám đốc Nhân sự United Pharma

chương trình, bên cạnh các buổi học

Chiến lược của DN – Chiến lược phát triển NNL

trên lớp, Anh/Chị sẽ được tham dự

TS. Nguyễn Thanh Hội
Giảng viên Đại học Kinh tế Tp.HCM

miễn phí các buổi hội thảo chuyên

Tuyển dụng và giữ chân nhân viên giỏi hiệu quả

đề chuyên sâu về nhân sự. Ngoài ra,

ThS. Nguyễn Xuân Hải

vào năm 2013, mỗi Anh Chị học viên

Giám đốc Nhân sự VFC

sẽ được cấp một tài khoản để truy

Thiết kế thang bảng lương trong doanh nghiệp

cập vào thư viên trên trang web:

ThS. Nguyễn Văn Hóa
Giảng viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
Đánh giá kết quả làm việc của NV theo mô hình Balanced Scorecard
ThS Đinh Tiến Dũng

www.ASK.edu.vn với trên 500 tài
liệu chuyên sâu về nhân sự (sách, đề
tài nghiên cứu, quy trình, biểu

GĐ Công ty tư vấn Chất lượng Hệ thống quản lý

mẫu,..) nhằm gia tăng tính ứng dụng

Nhìn người – Hiểu người – Dụng người

thực tế của chương trình.

Thầy Huỳnh Cao Sơn
Giám đốc điều hành Công ty Phương Đông
Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức
ThS Lê Việt Hưng
Giảng viên Đại học Kinh tế Tp.HCM
Pháp luật dành cho Giám đốc Nhân sự
ThS Luật Đoàn Thị Phương Diệp
ĐH Kinh tế Tp.HCM
Trở thành Giảng viên nội bộ tài năng
NCS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao
Giảng viên Đại học Sài Gòn
Báo Cáo Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Lịch Khai giảng Năm 2013

Năm 2013, Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K sẽ khai
giảng 03 khóa Giám đốc Nhân sự với lịch khai giảng chi tiết
như sau:


Khóa tháng 03/2013: Ngày 05/03/2013



Khóa tháng 07/2013: Ngày 16/07/2013



Khóa tháng 12/2013: Ngày 03/12/2013

Chương trình được tổ chức vào tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
Địa điểm học:


Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K



Tòa nhà Avenis – Lầu 8 – 145 Điện Biên Phủ - P.
Tân Định – Q. 1 (ngã ba Điện Biên Phủ và Mạc
Đĩnh Chi)

Học phí: 8.900.000 đồng/ học viên (Có chính sách giảm
học phí lên đến 20% - Vui lòng liên hệ nhà trường để thêm
thông tin chi tiết)

Thông tin liên hệ:
Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K
145 Điện Biên Phủ (lầu 8) - P. Đa Kao – Q.1
01 Phổ Quang (lẩu 6) – P.2 – Q. Tân Bình
ĐT: (08) 3.99.77.484
Fax: (08) 3.82.57.848
Website: www.ASK.edu.vn
Email: daotao@ask.edu.vn

