THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒNG INTERNATIONAL DEANS’ COURSE
SOUTHEAST ASIA 2022/2023

Giới thiệu chương trình
Chương trình học bổng International Deans’ Course Southeast Asia 2022/
2023 dành cho Cán bộ Quản lý Giáo dục tại các Trường Đại học được tổ chức bởi Cơ quan
Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học ứng dụng
Osnabrueck (Đức) và các tổ chức German Rectors’ Conference (HRK), Centre for Higher
Education (CHE). Khóa học nằm trong chương trình DIES (Dialogue on Innovative Higher
Education Strategies) được triển khai từ năm 2001 và được tài trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát
triển kinh tế Liên bang (CHLB Đức).
Mục tiêu chương trình
Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho lãnh đạo cấp trường, lãnh đạo phòng,
khoa, bộ môn tại các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á những kỹ năng và kiến
thức cần thiết trong bối cảnh nền giáo dục đại học đang có nhiều biến chuyển. Các vấn đề
được đề cập đến trong khóa học bao gồm quản lý chiến lược, quản lý tài chính, đảm bảo chất
lượng và kỹ năng lãnh đạo. Bên cạnh đó, khóa học kết hợp đào tạo kỹ năng mềm và trao đổi
với lãnh đạo các trường đại học Đức.

Thiết kế khóa học:
Khóa học nhằm mục đích giới thiệu các khái niệm và công cụ mới trong quản lý giáo
dục Đại học với trọng tâm hướng tới việc thực hành và phân tích các tình huống thực tế. Trên
cơ sở đó, người học sẽ xây dựng Kế hoạch hành động gắn với mục tiêu, hoàn cảnh và điều
kiện công việc của mỗi cá nhân.
Giai đoạn 1: tổ chức trực tiếp tại Osnabrück và Berlin (Đức) từ 26/6 đến 8/7/2022;
Giai đoạn 2: tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 7-11/11/2022;
Giai đoạn 3: tổ chức trực tiếp tại khu vực Đông Nam Á từ 6-10/2/2023

(Tùy theo diễn biến dịch Covid-19, một phần hoặc toàn bộ nội dung khóa học có thể được
chuyển đổi theo hình thức trực tuyến)
Điều kiện đăng ký:





Là lãnh đạo Khoa, trưởng bộ môn của các trường Đại học.
Có độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi (có thể chấp nhận +/- 2 tuổi)
Đến từ các quốc gia: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines,
Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Kinh phí:

Chi phí đi lại quốc tế, chi phí ăn ở và phần lớn học phí của chương trình sẽ được tài
trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang (CHLB Đức). Các trường đại học có cán
bộ tham gia chương trình sẽ đóng góp một khoản kinh phí là 600 Euro (ít hơn 10% tổng chi
phí cho mỗi cá nhân) để hoàn thành khóa học.
Quy trình đăng ký:
Người đăng ký gửi toàn bộ hồ sơ qua email trước ngày 31/10/2021 đến hòm
thư: idc@hs-osnabrueck.de (Bà Freya Gallenkamp, Trường Đại học Khoa học ứng dụng
Osnabrueck, CHLB Đức). Hồ sơ đăng ký gồm:






Đơn đăng ký (theo mẫu);
Thư xin học (theo mẫu);
Sơ đồ mô hình tổ chức của Trường Đại học, trong đó thể hiện rõ đơn vị mà người
đăng ký đang công tác;
Thư tiến cử đi học của Nhà trường (trong đó thể hiện rõ người học sẽ được trợ cấp về
tài chính theo quy đinh của chương trình);
Thư giới thiệu (ví dụ: thư giới thiệu của cựu người học các chương trình DAAD tổ
chức).

Thông tin chi tiết về điều kiện ứng tuyển vui lòng xem thêm tại: https://www.daadvietnam.vn/en/2021/09/29/international-deans-course-southeast-asia-2022-2023/

