
TRAINING OF TRAINER 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIẸP 

KẾ HOẠCH TIẾP THEO

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
VIỆT NAM - PHẦN LAN GIAI ĐOẠN 2 (IPP2)

Hỗ trợ 04 dự án với 8 trường đại học tham gia: 

1. Đại học Bách Khoa Hà Nội 
2. Đại học Ngoại thương 
3. Đại học FPT 
4. Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh 
5. Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 
6. Đại học Tài chính - Marketing 
7. Đại học Công nghệ Sài Gòn 
8. Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 
9. Đại học Nha Trang 
10. Đại học Đà Lạt 
11. Cao đẳng Công nghiệp Huế 
12 Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) - dự thính 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG 
THAM GIA

2017 -2018

Tổ chức một khóa bồi dưỡng kết hợp làm việc 
với các trường đại học Phần Lan về đào tạo đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp, kinh nghiệm hình 
thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tại các trường đai học. Đối tượng: Lãnh 
đạo các trường đại học và cán bộ hoạch định 
chính sách cấp Trung ương. 

Dự án Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo xã hội - 
Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Đà Lạt, 
Đại học Công nghệ Sài Gòn 

Dự án Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng khu 
vực miền Trung - Cao đẳng Công nghiệp Huế, 
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Nha Trang 
Chương trình Thạc sí quản trị kinh doanh cấp 
lãnh đạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp - 
Đại học Tài chính và Marketing 
Dự án Nền tảng Ươm mầm Đổi mới Sáng tạo 
Xã hội - Đại học Ngoại thương Hà Nội, CSIP, 
VNG, IBE

Địa chỉ: P1502, tầng 15, tòa nhà Thăng Long, 
98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: (04) 39393982 - Email: info@ipp.vn 
Website: www.ipp.vn



GIỚI THIỆU CHUNG

Chương t r ình Đào tạo g iảng v iên 
đổi  mới  sáng tạo và khởi  nghiệp 
(TOT2)  là  một phần kế hoạch hợp 
tác  của IPP2 với  các  t rường đại  học 
nhằm tăng cường va i  t rò  của đạ i  
học t rong hệ s inh thái  khởi  nghiệp 
đổi  mới  sáng tạo V iệt  Nam 

NỘI DUNG

Tập trung cung cấp cho học viên 
phương pháp giảng dạy và cách tiếp 
cận hiện đại về đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp 

Tham gia giảng dạy chương trình là 
các giảng viên giàu kinh nghiệm đến 
từ Phần Lan và Hoa Kỳ 

Các trường tham gia sẽ triển khai chương 
trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi
nghiệp của riêng mình dưới các hình thức 
khác nhau:

Đào tạo giảng viên 
nguồn về đổi mới 
sáng tạo và khởi 
nghiệp 

Đưa chương trình đào 
tạo về đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp vào 
giảng dạy trong trường 
đại học

Thúc đẩy hình thành 
hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng 
tạo tại các trường đại 
học Việt Nam

MỤC TIÊU

02 tuần đào tạo tập trung 

Hội thảo đào tạo theo chủ đề
mỗi tháng 

06 tháng các trường xây dựng 
chương trình đào tạo riêng 

Báo cáo tiến độ định kỳ để 
chuyên gia góp ý 

Chương trình gồm:

Chương trình chính khóa bậc đại học 
Chương trình cao học 
Chương trình đào tạo giảng viên 
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Chương trình đào tạo doanh nghiệp 
Các chương trình bổ trợ khác như 
trại hè sinh viên, thi khởi nghiệp... 

Một số trường có thể đưa chương trình 
đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp vào giảng dạy chính khóa ngay 
trong năm 2017: Đại học Bách Khoa TP 
Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 
Đại học Ngoại thương, Đại học Tài chính 
- Marketing, Cao đẳng Công nghiệp Huế. 

Thời gian thực hiện: 
từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2017 

Nghệ thuật khởi sự kinh doanh 
Tư duy doanh nhân 

Tư duy thiết kế 
Khởi nghiệp tinh gọn 

với các chủ đề chính:


