TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG HÀNH TRONG NGÀNH “FREIGHT FORWARDING“

Chương trình hợp tác đào tạo song hành giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam (GIC/AHK VN) và các công ty quốc tế trong lĩnh vực
logistics/freight forwarding

THÔNG TIN CƠ BẢN
 Thời gian đào tạo: 3 năm (chương trình đào tạo song hành theo mô hình CHLB Đức)
 Loại hình đào tạo:
 Cử nhân (do trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM cấp)
 Chứng chỉ đào tạo song hành ngành "freight forwarding” của CHLB Đức - Hiệp hội Các phòng
Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK), do GIC/AHK VN cấp
 Khai giảng khóa đầu: Tháng 09 năm 2017
 Đối tượng tham gia: Sinh viên năm thứ 2 ngành Logistics, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM
Nội dung đào tạo: Theo tiêu chuẩn, chất lượng CHLB Đức - DIHK
 50% thực hành và làm việc tại các công ty quốc tế hàng đầu trong ngành logistics (2 ngày thực
hành/tuần + thực hành trong kỳ nghỉ)
 50% lý thuyết tại ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM

Thi chứng chỉ:
 Sau 18 tháng (thi giữa kỳ theo tiêu chuẩn CHLB Đức - DIHK)
 Sau 3 năm (thi tốt nghiệp do GIC/AHK Việt Nam tổ chức theo tiêu chuẩn CHLB Đức - DIHK)
ƯU ĐIẾM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 Cơ hội học hỏi song song những kinh nghiệm chuyên môn và thực tế suốt quá trình đào tạo
 Làm quen với môi trường làm việc quốc tế trong thời gian đào tạo
 Hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi nhân viên có kinh nghiệm của các công ty hàng đầu trong ngành
 Nhận 2 chứng chỉ (Bachelor và Chứng chỉ ngành "freight forwarding” của CHLB Đức - DIHK)
 Hưởng lương hàng tháng cũng như các phúc lợi theo chính sách của các công ty
 Học viên không phải trả thêm học phí cho chương trình đào tạo song hành của CHLB Đức - DIHK
 Cơ hội được nhận vào làm việc chính thức tại công ty ngay sau khi tốt nghiệp

CÔNG TY ĐỐI TÁC QUỐC TẾ
• Logwin Air + Ocean Vietnam

• Weiss-Rohlig Vietnam Ldt.

• Schenker Vietnam Co., Ldt.

• Bolloré Logistics Vietnam

• A. Hartrodt Logistics

• Geodis Wilson Vietnam Co. Ldt.

• Shipco Transport Vietnam

• Karl Gross Logistics

• DAMCO MAERSK Vietnam Ldt.

• Indo Trans Corporations (ITL)

Hạn cuối đăng ký tham gia: Ngày 22/05/2017
Hình thức đăng ký: Nhắn tin cú pháp: “ DK_Họ và tên_ Lớp” gửi qua số 0938 524 388
Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ với các bạn

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Ms. Nguyễn Thị Thanh Nga _ Viện đào tạo và hợp tác quốc tế (IEC)
Email: nga.nguyen@ut.edu.vn
Hotline: 0938.524.388
Facebook: https://www.facebook.com/VienIEC

