
Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông báo về Chương trình
học bổng dành cho các nhà quản lý giáo dục đại học tại các nước
đang phát triển và mới nổi (UNILEAD 2022).
Cơ quan Trao đổi Học thuật Đức và Trung tâm Học tập Suốt đời
(C3L) tại Đại học Oldenburg (Đức) đang phối hợp tổ chức Chương
trình Đào tạo Lãnh đạo và Quản lý Đại học DIES UNILEAD tại
Oldenburg, tạo điều kiện cho các nhà quản lý trẻ tại các cơ sở giáo
dục đại học ở các nước đang phát triển để giải quyết thành công các
thử thách hàng ngày. Để làm được như vậy, chương trình tập hợp các
chủ đề Quản lý dự án, Quản lý chiến lược & Lãnh đạo học thuật và
Quản lý nguồn nhân lực với các dự án thay đổi theo định hướng thực
hành và cá nhân của từng người tham gia.
Nội dung chương trình và phương pháp luận UNILEAD tập trung vào
ba lĩnh vực chính:
Quản lý dự án: bao gồm các khóa học về Phương pháp luận của
Quản lý Dự án và Quản lý Tài chính trong các Dự án.
Quản lý Chiến lược & Lãnh đạo Học thuật: bao gồm các khóa học
về cơ bản lý thuyết và các công cụ thực hành để Phát triển và Thực
hiện Quản lý Chiến lược và Thu thập Năng lực trong lĩnh vực Lãnh
đạo.
Quản trị nhân sự: bao gồm các khóa học về Công cụ Phát triển
Nguồn nhân lực, Quản lý Xung đột và Giao tiếp.
Để bổ sung cho ba mô-đun này, các chủ đề bổ sung, chẳng hạn như
Quản lý rủi ro, Nhóm và Năng lực chính, sẽ được đề cập đến. Ngoài
ra, một hội thảo trên web về chủ đề “Chuyển đổi kỹ thuật số trong
giáo dục đại học” được tích hợp vào chương trình giảng dạy. Khóa
học được kỳ vọng sẽ mang lại kinh nghiệm cá nhân và chia sẻ kiến   
thức này với nhóm khoảng 25 người tham gia từ các khu vực khác
nhau trên thế giới. Động lực cá nhân cao, sự sẵn sàng tham gia tích
cực trong giai đoạn tiếp xúc và trực tuyến cũng như kỹ năng tiếng
Anh xuất sắc là những yếu tố cần thiết để hoàn thành khóa học này.
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Được phát triển vào năm 2008, UNILEAD là một phần của chương
trình DIES (Đối thoại về Chiến lược Giáo dục Đại học Đổi mới),
được phối hợp điều phối bởi DAAD và Hội nghị Hiệu trưởng Đức
(HRK) từ năm 2001 và được tài trợ bởi Bộ Hợp tác và Phát triển
Kinh tế Liên bang (BMZ ).
Thông tin về Chương trình DAAD DIES và các Khóa đào tạo về
DIES tại www.daad.de/dies/en
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