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Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Năng
lượng thế giới tại Việt Nam

Ngày 24/9/2021, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế
và Hội đồng Năng lượng thế giới tại Việt Nam (WEC
Việt Nam) chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
về nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng
nhằm thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế dựa trên các
nguồn năng lượng sạch và an ninh năng lượng. Hai
bên thống nhất đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác với
mục tiêu tăng cường mở rộng phối hợp đào tạo để thúc
đẩy nghiên cứu, phát triển, xây dựng nền tảng và giải
pháp khoa học – công nghệ trong lĩnh vực năng lượng.
Cụ thể, hai bên cùng hợp tác trong việc xây dựng và
triển khai các hoạt động đào tạo ngắn hạn và dài hạn
cho đối tượng người học liên quan tới các ngành về
kinh tế năng lượng, hiệu quả đầu tư năng lượng tái tạo,
năng lượng ứng dụng, an ninh năng lượng. Hai bên
cùng tiến tới hợp tác trong các dự án, chương trình
nghiên cứu, hoạt động tư vấn chính sách liên quan tới
chủ đề kinh tế năng lượng, hiệu quả đầu tư năng lượng
tái tạo, triển khai năng lượng ứng dụng tại Việt Nam.
WEC Việt Nam cũng cam kết các khoản tài trợ dành
cho các hoạt động nghiên cứu và khởi nghiệp được
tiến hành bởi giảng viên, sinh viên, và học viên của
UEB trong các vấn đề liên quan đến năng lượng; WEC
cam kết tạo điều kiện cho sinh viên UEB có cơ hội
thực tập thực tế tại các cơ quan, đơn vị trong mạng
lưới đối tác của WEC cũng như các đơn vị đối tác có
liên quan đến các vấn đề về năng lượng. 

Buổi nói chuyện về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh
vực ngân hàng
Ngày 01/9/2021, trường Đại học Kinh tế (UEB) phối
hợp với Viện đào tạo VietnamBankers và Ngân hàng
Việt Á tổ chức Buổi nói chuyện về cơ hội nghề
nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng. Môi trường làm việc
tại các ngân hàng luôn thu hút sự quan tâm của nhiều
sinh viên, trong đó có sinh viên trường UEB. Với mục
tiêu là cầu nối mang đến ngày càng nhiều cơ hội việc
làm, các chương trình thực tập thực tế, trải nghiệm
doanh nghiệp tại các ngân hàng lớn như Vietin Bank,
LienVietPost Bank, MB Bank,… Phòng CT&CTSV
tiếp tục xây dựng chương trình “Banking Career” giúp
định hướng phát triển nghề nghiệp tại ngân hàng dành
cho sinh viên. Tại chương trình, sinh viên có cơ hội
được chia sẻ về những vấn đề xung quanh thị trường
việc làm tại ngân hàng nói chung và Ngân hàng Việt
Á nói riêng. Những diễn giả đã chia sẻ những bí kíp,
kỹ năng, kiến thức cần có để vượt qua kỳ tuyển dụng
và thích nghi với môi trường làm việc mới. Từ đó,
sinh viên có hiểu biết toàn diện và rõ ràng về vị trí
công việc, văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm
việc thực tế. Chương trình cũng trang bị cho các em
những kỹ năng cần thiết, quan trọng để hoàn thành tốt
buổi phỏng vấn, ghi điểm với các nhà tuyển dụng
bằng những kiến thức chuyên môn và kỹ năng mình
có. Các diễn giả không chỉ cung cấp những kiến thức
thực tế về ngành nghề mà các em đang có nguyện
vọng theo đuổi mà còn đưa ra những lời khuyên hữu
ích, truyền cảm hứng học tập, lao động, sáng tạo cho
sinh viên cũng như giải đáp những câu hỏi về ngành
nghề, cơ hội việc làm, cách xây dựng mối quan hệ với
khách hàng, những kỹ năng cần thiết của một nhân
viên ngân hàng.
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