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G-BI VÀ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KWANTLEN, CANADA CHÍNH THỨC HỢP TÁC 

Cập nhật: 01-09-2011     

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI VIỆT NAM

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc 3 lĩnh vực ở Việt Nam: Giáo dục, Kinh

doanh và Quản lý công. G-BI và trường Đại học Bách Khoa Kwantlen của Canada sau một

thời gian dài làm việc đã đi đến thống nhất và chính thức ký hợp tác thực hiện bốn dự án

đào tạo Quốc tế ngày 27/7/2011:

1.       Dự án đào tạo Giảng viên Quốc tế thế kỷ 21

2.       Dự án đào tạo Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Quốc tế thế kỷ 21

3.       Dự án Nhà Quản trị Kinh doanh Quốc tê thế kỷ 21

4.       Dự án đào tạo Quản lý Công Quốc tế thế kỷ 21 

Việc chính thức hợp tác giữa hai bên đánh dấu một sự khởi đầu cho mối quan hệ lâu dài giữa G-BI và trường Đại học

Bách Khoa Kwantlen Canada.Việc hợp tác có ý nghĩa quan trọng bởi nó mang lại cho những học viên có cơ hội được

tham gia các chương trình đào tạo cao cấp và tiên tiến từ một trường đại học có danh tiếng tại Canada. Trong giai đoạn

đầu, học viên Việt Nam tham gia các chương trình này sẽ  được ưu đãi học phí đặc biệt.

Trường Đại học Bách Khoa Kwantlen là trường Đại học Công danh tiếng của Canada với 4 trụ sở tại vùng SouthFraser

của British Columbia.

Năm 1981, Trường tách ra từ Đại học Douglas và là một trong số các cơ sở đào tạo cao cấp được đánh giá cao tại

Canada… Trường Đại học Bách khoa Kwantlen đã đạt nhiều thành tích và danh tiếng, đặc biệt 5 năm liền xếp hạng là

“Nhà Quản lý dẫn đầu trong ngành” tại British Columbia thu hút và giữ được nhiều giáo sư, giáo viên và nhân sự chất

lượng cao. Hàng năm trường thu hút khoảng 18,000 học viên. Các chương trình đào tạo của trường được đội ngũ giảng

dạy có uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới với chuyên môn thực tiễn trong ngành. Trường đại học được đánh giá rất

cao với hơn 87% sinh viên tốt nghiệp tại trường có việc làm trong vòng 4 tháng sau khi tốt nghiệp.
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