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Trung tâm Đào tạo phát triển Nhân sự quản lý và Công chức - GSMED

Cập nhật: 07-10-2010     

GSMED chuyên tổ chức các chương trình đào tạo cho các ngành các nhau khu vực tư nhân và công, cụ thể sẽ cung cấp

các dịch vụ đào tạo và giáo dục thông qua các chương trình giảng dạy được đổi mới và cải tiến, thực hiện các hội thảo

hoặc chương trình đào tạo chuyên ngành ngắn hạn vàtrung hạncùng đội ngũ chuyên gia được mời tại Việt Nam hoặc từ

các nước phát triển đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Thị trường mục tiêu là những người mới tốt nghiệp, các nhà quản lý,

chuyên viên, những người nước ngoài mới sang Việt Nam, các thực tập sinh quản lý và cả những người đã nghỉ hưu… 

Chương trình đào tạo được sử dụng các phương pháp như trực tuyến, trực tiếp giảng trên lớp hoặc cả hai.

Một số chương trình giáo dục và đào tạo bao gồm:

Các chương trình đào tạo hàn lâm, đào tạo cho doanh nghiệp, đào tạo quản lý công, đặc biệt là các chương trình

đào tạo chuyên ngành thuộc các ngành/lĩnh vực(hình thức đào tạo là trực tiếp hoặc online, hoặc kết hợp).

Các Hội thảo, Hội nghị chuyên đề quốc tế theo các chủ đề nóng và các cuốn sách bán chạy nhất thế giới.

Các dịch vụ phụ đạo, luyện thi, hướng dẫn nghiên cứu và cung cấp sách, tài liệu cho sinh viên đại học và cao học

học tập, xin học bổng...

Giáo dục định hướng cho người nước ngoài mới sang Việt Nam hoặc người Việt Nam đi học tập ở nước ngoài.

Trung tâm kiểm tra và đại diện tuyển sinh cho các trường.
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