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Ngày 07/8/2021 Viện Quản trị Kinh doanh-Trường
Đại học Kinh tế phối hợp với trường Đại học COE,
Hoa Kỳ Tọa đàm “Lãnh đạo từ tâm - hành trình trở
thành người lãnh đạo đích thực” nhằm tạo ra môi
trường học tập, nghiên cứu khoa học, trao đổi học
thuật quốc tế. “Lãnh đạo từ tâm” là một khái niệm
mới mẻ với cộng đồng kinh doanh. Nhà lãnh đạo có
thể có tài, có tầm nhìn, có năng lực và có khả năng
thúc đẩy hoạt động của nhân viên nhưng liệu họ có đủ
cái “tâm” hay cái “tầm” để dẫn dắt doanh nghiệp tới
sự bền vững hay không?. Buổi tọa đàm có sự tham dự
của hai diễn giả chính: GS. Nguyễn Quang Vịnh-
Giáo sư Khoa Quản trị kinh doanh và Kinh tế, trường
Đại học COE; đồng thời là tác giả cuốn sách “Lãnh
đạo từ tâm - hành trình trở thành người lãnh đạo đích
thực”; TS.Phạm Vũ Thắng - Phó Viện trưởng Viện
Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế,
ĐHQGHN. Tọa đàm cũng nhận được sự quan tâm của
toàn thể cán bộ giảng viên Viện QTKD, học viên các
lớp thạc sĩ của Viện Quản trị Kinh doanh. Đây là cơ
hội tốt để tạo nên môi trường học tập theo triết lý giáo
dục của Trường Đại học Kinh tế: “Giáo dục chuẩn
quốc tế, kiến tạo, tư duy tự lập, hài hòa, giữ vững bản
sắc, trở thành chuyên gia, lãnh đạo”. Toạ đàm cũng là
bước khởi đầu cho mối quan hệ giao lưu học thuật
quốc tế của Viện QTKD, Trường Đại học Kinh tế và
Trường Đại học COE, Hoa Kỳ. Tiếp sau đó, hai bên sẽ
có những hoạt động hợp tác như trao đổi giảng viên
hay hợp tác nghiên cứu khoa học, đưa mối quan hệ
giữa hai trường Đại học phát triển sâu rộng theo
hướng quốc tế hoá trong tương lai.

Thúc đẩy hợp tác với Đại học COE, Hoa Kỳ

Nhằm trang bị cho các em sinh viên những kiến thức
cơ bản về các phương pháp luận nghiên cứu đặc biệt
nghiên cứu về các mối quan hệ quốc tế, Trường Đại
học Kinh tế đã phối hợp với Đại học OTH
Regensburg, CHLB Đức tổ chức khóa học trực tuyến
với chủ đề “Các vấn đề lý thuyết và phương pháp
luận nghiên cứu Quan Hệ Quốc Tế” diễn ra từ 2/8
đến 14/8/2021. Khoa học bao gồm 28 học viên và
sinh viên UEB sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh
ngành quan hệ quốc tế của Đại học OTH Regensburg,
CHLB Đức. Giáo sư Reinhard Meyers phụ trách
chuyên ngành Chính trị Quốc tế và Chính sách Đối
ngoại đến từ Đại học OTH Regenburg là người giảng
dạy xuyên suốt khóa học này. Trong suốt hai tuần
diễn ra khóa học, các học viên đã được học và thảo
luận các chủ đề như: Chính sách đối ngoại, Chính trị
quốc tế, Quan hệ quốc tế, Chính trị xuyên quốc gia,
Quan hệ xuyên quốc gia, Trò chơi đa cấp, Quản trị
quốc tế, Hình ảnh truyền thống về quan hệ quốc tế;
Làm quen và hiểu rõ lĩnh vực nghiên cứu của Quan
hệ quốc tế (I.R.); Xác định phạm vi và giới hạn của
các Quan hệ quốc tế về lý thuyết và mô hình; Học
cách phát triển một dự án và trình bày kết quả của
một dự án; Cải thiện kỹ năng giao tiếp, đọc và viết
tiếng Anh Sau hơn 2 tuần học trực tuyến, buổi học
cuối cùng đã kết thúc trong không khí ấm áp và vui
vẻ mang lại nhiều điều bổ ích và thú vị cho sinh viên
và học viên của cả hai trường. Các sinh viên, học
viên UEB tham gia khóa học sẽ nhận được chứng chỉ
do Đại học OTH Regenburg cấp.

Tổ chức Khóa học trực tuyến cho sinh viên
với Đại học OTH Regensburg, CHLB Đức
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