CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ẤN ĐỘ
CÁC KHÓA HỌC TỪ 01/11/2017 ĐẾN 31/03/2018
I.

CHƯƠNG TRÌNH ITEC:

1. CÁC KHÓA VỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH

Khóa học

Bắt đầu

Kết thúc

(1)Kiểm toán doanh nghiệp nhà nước

23/10/2017 17/11/2017

(2)Quản lý chi tiêu công

06/11/2017 24/11/2017

(3)Kiểm toán hoạt động

27/11/2017 22/12/2017

(4)Kiểm toán quản trị điện tử

08/01/2018 02/02/2018

(5)Chương trình quốc tế về Quản lý tài chính ngân hàng, tập
trung về quản lý rủi ro và Hiệp ước vốn II&III

08/01/2018 20/01/2018

(6)Quản lý ngân sách, kế toán và quản lý tài chính trong lĩnh vực
15/01/2018 02/02/2018
Chính phủ
(7)Kiểm tra môi trường

12/02/2018 09/03/2018

(8)Kế toán chính phủ và quản lý tài chính

19/02/2018 09/03/2018

(9) Chương trình quốc tế về ngân hàng và tài chính, tập trung vè
05/03/2018 17/03/2018
quản lý rủi ro

2. CÁC KHÓA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Khóa học
(1)Thương mại và phát triển bền vững

Bắt đầu

Kết thúc

23/10/2017 10/11/2017

(2) Khóa huấn luyện quốc tế chuyên biệt về Thiết kế, lắp đặt và
25/10/2017 10/11/2017
bão dưỡng Tuốc bin gió cỡ nhỏ
(3) Áp dụng công nghệ sinh học và các quy định liên quan

20/11/2017 08/12/2017

(4) Năng lượng và sử dụng nước hiệu quả

08/01/2018 25/01/2018

(5) Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng

29/01/2018 16/02/2018

(6) Khóa học đào tạo quốc tế lần thứ 21 về công nghệ và ứng
dụng công nghệ Tuốc bin gió

31/01/2018 23/02/2018

(7) An ninh và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên: Vấn đề,
thách thức và cơ hội

19/02/2018 09/03/2018

(8) Các xu hướng về máy phát điện

05/03/2018 30/03/2018

(9) Điều phói hợp tác hướng đến sự phát triển bền vững

12/03/2018 29/03/2018

(10) Bồi dưỡng Phụ nữ mù chữ và bán mù chữ về Điện mặt trời
16/03/2018 14/09/2018
và tích trữ nước mưa

3. CÁC KHÓA HỌC VỀ IT, VIỄN THÔNG VÀ TIẾNG ANH

Khóa học

Bắt đầu

Kết thúc

(1) Chứng chỉ cao cấp về thiết kế và phát triển web

23/10/2017 28/01/2018

(2) Khóa học về công nghệ truyền thông mobile cao cấp (3G,
4G)

30/10/2017 06/01/2018

(3) Khóa Diploma về networking cao cấp

30/10/2017 19/01/2018

(4) Chương trình đào tạo về công nghệ và quản lý máy tính

30/10/2017 19/01/2018

(5) Chương trình đào tạo về đa truyền thông và công nghệ thiết
30/10/2017 19/01/2018
kế web
(6) Khóa học về đồ họa và thiết kế web cao cấp

13/11/2017 04/02/2018

(7) Khóa học cao cấp về tiếng Anh và IT

15/11/2017 16/01/2018

(8) Khóa học về networking (A+, N+, MCSE 2012, CCNA,
EXPOSURE TO ITIL)

20/11/2017 10/02/2018

(8) Chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý hoạt động, bảo
27/11/2017 19/01/2018
trì Cardiac, hình ảnh và thiết bị y học hạt nhân
(9) Khóa học chuyên sâu về thiết kế đồ họa và giao tiếp tiếng
Anh

04/12/2017 11/03/2018

(10) Khóa học chuyên sâu về Phát triển ứng dụng Gis và viễn

11/12/2017 02/03/2018

thám
(11) Chương trình chuyên sâu về phân tích Dữ liệu lớn (Big
Data)

11/12/2017 02/03/2018

(12) Chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ Big Data

25/12/2017 16/02/2018

(13) Khóa chứng nhận về Cisco Enterprise Networking (CCNA,
03/01/2018 28/03/2018
CCNP)
(14) Khóa chứng nhận về quản lý Linux (RHCE-7)

08/01/2018 03/03/2018

(15) Khóa học cao cấp về tiếng Anh và kỹ năng IT

08/01/2018 18/03/2018

(16) Chương trình tiếng Anh - nâng cao

09/01/2018 30/03/2018

(17) Chương trình tiếng Anh - cơ bản

09/01/2018 30/03/2018

(18) Chương trình tiếng Anh – trung cấp

09/01/2018 30/03/2018

(19) Chương trình cao cấp về tiếng Anh và giao tiếp thương mại 22/01/2018 01/04/2018
(20) Công nghệ MOBILE (2G,3G & 4G LTE)

22/01/2018 16/03/2018

(21) Công nghệ thông tin cho phát triển nông thôn

24/01/2018 20/02/2018

(22) Khóa học về ngôn ngữ và phát triển web

29/01/2018 23/03/2018

(23) Khóa học về giọng nói & ngữ điệu và kỹ năng MsOffice

29/01/2018 23/03/2018

(24) Kỹ thuật truyền dữ liệu số và Công nghệ IP

29/01/2018 23/03/2018

(25) Khóa diploma về networking nâng cao

29/01/2018 20/04/2018

(26) Chứng chỉ cao cấu về công nghệ thông tin và truyền thông
01/02/2018 28/03/2018
trong giáo dục và đào tạo
(27) Chứng chỉ giao tiếp tiếng Anh chuyên sâu và thiết kế web

05/02/2018 13/05/2018

(28) Chứng chỉ chuyên sâu về đồ họa và thiết kế web

05/02/2018 29/04/2018

(29) Quản lý viễn thông

05/02/2018 30/03/2018

(30) Chương trình đào tạo đặc biệt về Y học từ xa và thông tin y
19/02/2018 16/03/2018
tế
(31) Công nghệ mạng thế hệ tiếp theo và các xu hướng tương lai 26/02/2018 20/04/2018
(32) Chứng chỉ về mạng và quản trị wireless (CWNA)

05/03/2018 12/05/2018

(33) Quản lý dữ liệu và chương trình web

05/03/2018 27/04/2018

(34) Chương trình chuyên sâu về thiết kế liên mạng và quản lý
mạng Lan, Wan

05/03/2018 25/05/2018

(35) Cáp sợi quang, hệ thống và công nghệ giao thông viễn
thông hiện đại

12/03/2018 04/05/2018

(36) Chương trình đặc biệt về phát triển ứng dụng web sử dụng
12/03/2018 04/05/2018
.NET
(37) Mạng thông minh và dịch vụ giá trị gia tăng và công nghệ
chuyển mạch hiện đại

19/03/2018 11/05/2018

(38) Chương trình đào tạo đặc biệt về CADD

19/03/2018 08/06/2018

(39) Chương trình đào tạo chuyên sâu về đa truyền thông và thiết
19/03/2018 08/06/2018
kế web
(40) Chương trình đào tạo chuyên sâu về tích hợp và hỗ trợ
mạng

19/03/2018 08/06/2018

(41) IPV6_ Chiến lược thực thi trong mạng lưới viễn thông

26/03/2018 18/05/2018

(42) Khóa học về Cisco Enterprise Networking (CCNA, CCNP) 26/03/2018 16/06/2018
(43) Khóa học về mạng (A+, N+, MCSE 2012, CCNA,
EXPOSURE TO ITIL)

26/03/2018 16/06/2018

4. CÁC KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ

Khóa học

Bắt đầu

Kết thúc

(1) Chương trình về liên văn hóa và các chiến lược tăng trưởng
04/12/2017 15/12/2017
nghiệp vụ ở các nền kinh tế mới nổi
(2) Chương trình về kế hoạch và phát triển nguồn nhân lực

05/12/2017 21/05/2018

(3) Chương trình quốc tế về quản trị công ty và lãnh đạo tổ chức
11/12/2017 16/12/2017
từ việc thực thi hệ thống tài chính từ cao cấp
(4) ITP về quản lý nguồn nhân lực toàn cầu

12/12/2017 22/01/2018

(5) Khóa học về các hệ thống quản lý thực thi: Công cụ chiến
lược

08/01/2018 19/01/2018

(6) Kế hoạch quản lý tổng thể cho cấp lãnh đạo cao cấp - 130

08/01/2018 02/02/2018

(7) Quản lý hiệu năng cao/Chương trình phát triển kỹ năng quản
15/01/2018 09/02/2018
lý - II
(8) Chương trình 3 tâng: Chương trình lãnh đạo cao cấp

21/01/2018 10/02/2018

(9) Khóa học về kỹ năng quản lý chung

22/01/2018 03/03/2018

(10) ITP về hệ thống nguồn nhân lực

05/02/2018 02/04/2018

(11) Chương trình phát triển lãnh đạo cho tăng cường dịch vụ
công – I

26/02/2018 09/03/2018

(12) Khóa học về quản lý hoạt động

05/03/2018 19/05/2018

(15) ITP về năng lực con người

27/03/2018 23/04/2018

(16) Diploma quản lý hành chính (15 tháng)

30/03/2018 29/03/2019

5. CÁC KHÓA HỌC VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN

Khóa học

Bắt đầu

Kết thúc

(1) Quản lý tài nguyên thiên nhiên vì đời sống nông thôn bền
vững

01/11/2017 28/11/2017

(2) Tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ - Phương pháp và sách
lược

13/11/2017 05/01/2018

(3) Quản lý chất lượng tổng thể và ISO
9001:2015/14001/22000/27000 AND SIX SIGMA (TQM)

13/11/2017 05/01/2018

(4) Phương pháp và kỹ năng đào tạo cho nhà quản lý

13/11/2017 05/01/2018

(5) Ứng dụng thông tin địa lý trong quản lý thiên tai

29/11/2017 09/01/2018

(6) Quản lý tốt các chương trình phát triển nông thôn

29/11/2017 26/12/2017

(7) Bồi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và thúc đẩy các hoạt động
tăng thu nhập

04/12/2017 27/01/2018

(8) Phụ nữ và phát triển doanh nghiệp – Kế hoạch bồi dưỡng/
nhân rộng

04/12/2017 27/01/2018

(9) Phương pháp nghiên cứu kinh doanh và phân tích số liệu

11/12/2017 02/02/2018

(10) Chương trình phát triển chung

11/12/2017 19/01/2018

(11) Thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp thông qua vườn ươm

11/12/2017 19/01/2018

(12) Sáng tạo kỹ thuật: sáng tạo công nghệ có thể thúc đẩy khởi
11/12/2017 19/01/2018
nghiệp và sinh thái khởi nghiệp
(13) Quy hoạch và quản lý các chương trình phát triển nông thôn 27/12/2017 23/01/2018
(14) Chiến lược nông nghiệp bền vững vì sự phá triển nông thôn 27/12/2017 23/01/2018
(15) Chiến lược quản lý tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp vừa và
22/01/2018 16/03/2018
nhỏ
(16) Quy hoạch và xúc tiến các doanh nghiệp thực phẩm và nông
22/01/2018 16/03/2018
nghiệp
(17) Phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ

22/01/2018 16/03/2018

(18) Quản lý du lịch và lưu trú

22/01/2018 16/03/2018

(19) Bồi dưỡng người đạo tạo trong lĩnh vực khởi nghiệp à phát
22/01/2018 16/03/2018
triển kỹ năng
(20) Công nghệ thông tin viễn thông vì sự phát triển nông thôn

24/01/2018 20/02/2018

(21) Cùng tham gia phát triển nông thôn

24/01/2018 20/02/2018

(22) Phương pháp đào tạo phát triển chuyên môn

24/01/2018 20/02/2018

(23) Khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ/chương trình thúc đẩy

29/01/2018 23/03/2018

(24) Lãnh đạo sáng tạo vì sự phát triển của tổ chức

29/01/2018 23/03/2018

(25) Giáo dục khởi nghiệp để tăng cường phát triển kinh tế

05/02/2018 16/03/2018

(26) Cuộc sống bền vững và nhất thể hóa thị trường

05/02/2018 16/03/2018

(27) Tham gia quy hoạch giảm nghèo và phát triển bền vững

21/02/2018 20/03/2018

(28) Quản lý dự án việc làm nông thôn và xóa đói giảm nghèo

01/03/2018 28/03/2018

(29) Tín dụng nông thôn để giảm nghèo

01/03/2018 28/03/2018

(30) Đào tạo nhân viên xúc tiến việc làm và phát triển kỹ năng

19/03/2018 20/04/2018

6. CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN BIỆT

Khóa học

Bắt đầu

Kết thúc

(1) Quan hệ lao động và việc làm trong nền kinh tế toàn cầu

06/11/2017 24/11/2017

(2) Quản lý dự án và rủi ro

06/11/2017 24/11/2017

(3) Chương trình đào tạo nghề nghiệp quản lý lần thứ 39 cho
công dân Bangladesh

13/11/2017 25/11/2017

(4) Đối tác phát triển: Học tập sự hợp tác Nam - Nam

13/11/2017 24/11/2017

(5) Điều tra số và việc thi hành luật

13/11/2017 22/12/2017

(6) Khoa học vân tay và việc thực thi pháp luật

13/11/2017 22/12/2017

(7) Chương trình đào tạo chuyên biệt cho Bangladesh

15/11/2017 24/11/2017

(8) Chương trình đào tạo về chất lượng phân bón

16/11/2017 20/12/2017

(9) Chương trình đặc biệt cho quản lý cao cấp và người ra quyết
20/11/2017 26/11/2017
sách của công ty T&D
(10) Khóa học cao cấp về thiết kế chương trình và phát triển vật
29/11/2017 23/01/2018
liệu xây dựng
(11) Khóa học cao cấp về thực hành thư viện hiện đại

29/11/2017 23/01/2018

(12) Chương trình cao cấp về ứng dụng máy tính trong lâm
nghiệp

01/12/2017 28/02/2018

(13) Quản lý dự án nông nghiệp

01/12/2017 31/01/2018

(14) Chương trình phát triển điều hành

04/12/2017 15/12/2017

(15) Vấn đề giới trong thế giới việc làm

04/12/2017 22/12/2017

(16) Chương trình phát triển lãnh đạo

04/12/2017 15/12/2017

(17) Chương trình đạo tạo nghề nghiệp lần thứ 40 về lĩnh vực
quản lý cho công dân Bangladesh

11/12/2017 23/12/2017

(18) Khóa học cao cáp về lập kế hoạch và phát triển nguồn nhân
14/12/2017 21/02/2018
lực và các kỹ năng
(19) Chương trình đạo tạo nghề nghiệp lần thứ 41 về lĩnh vực

01/01/2018 13/01/2018

quản lý cho công dân Bangladesh
(20) Chương trình đạo tạo đặc biệt cho quan chức Bangladesh

03/01/2018 12/01/2018

(21) Khóa học Diploma về báo cáo phát triển cho các nước thuộc
02/01/2018 30/04/2018
phong trào không liên kết và các nước đang phát triển
(22) Chương trình quốc tế về quản lý tài chính ngân hàng, chủ
đề: Quản trị rủi ro và Hiệp ước vôn II&III

08/01/2018 20/01/2018

(23) Chương trình quản lý mail

08/01/2018 19/01/2018

(24) Khoa học ngoại giao

08/01/2018 19/01/2018

(25) Bảo vệ xã hội trong nền kinh tế toàn cầu

08/01/2018 25/01/2018

(26) Quy hoạch và quản lý dịch vụ đô thị

15/01/2018 09/03/2018

(27) Chương trình đào tạo chuyên biệt về tham gia thương mại
trong các tổ chức WTO, TRIMS, tranh chấp trong WTO và
RTAS

15/01/2018 24/01/2018

(28) Chương trình đào tạo quốc tế lần thứ 33 về điều khoản pháp
18/01/2018 16/02/2018
lý
(29) Chương trình 3 tầng: Chương trình cho lãnh đạo cao cấp

21/01/2018 10/02/2018

(30) Chương trình Diploma quốc tế về quy hoạch và quản lý
giáo dục (IDEPA-XXXIV)

01/02/2018 30/04/2018

(31) Chương trình đào tạo nghề nghiệp lần thứ 42 về quản lý cho
05/02/2018 17/02/2018
công dân Bangladesh
(32) Điều tra số và việc thi hành luật

05/02/2018 16/03/2018

(33) Khoa học vân tay và việc thực thi pháp luật

05/02/2018 16/03/2018

(34) Chương trình đào tạo quốc tế về Hệ thống quản lý chất
lượng phòng thí nghiệm

05/02/2018 23/02/2018

(35) Phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu về lao động

05/02/2018 23/02/2018

(36) Quản lý bưu chính nâng cao

12/02/2018 23/02/2018

(37) Các vấn đề về kinh tế quốc tế và chính sách phát triển
(IEIDP)

12/02/2018 09/03/2018

(38) Quản lý chất lượng trong dịch vụ bưu chính

12/02/2018 23/02/2018

(39) Chương trình đào tạo nghề nghiệp lần thứ 43 về quản lý cho
05/03/2018 17/03/2018
công dân Bangladesh
(40) An ninh sức khỏe và bảo vệ người lao động

05/03/2018 23/03/2018

(41) Chương trình quốc tế về ngân hàng và tì chính, chủ đề: quản
05/03/2018 17/03/2018
trị rủi ro
(42) Chương trình đào tạo chuyên biệt về các vấn đề mới nổi lên
12/03/2018 21/03/2018
ở WTO và thương mại quốc tế

7. CÁC KHÓA HỌC VỀ KỸ THUẬT

Khóa học

Bắt đầu

Kết thúc

(1) Phân phối năng lượng

13/11/2017 15/12/2017

(2) Quản lý các tiện ích điện bằng việc sử dụng giải pháp
ICT/AUTOMATED

13/11/2017 15/12/2017

(3) Chương trình đào tạo quốc tế về công nghệ năng lượng mặt
15/11/2017 06/12/2017
trời và ứng dụng
(4) Chương trình quản lý phát triển về vận hành và duy tu các
thiết bị phân tích

04/12/2017 26/01/2018

(5) Chương trình đào tạo quốc tế về công nghệ năng lượng mặt
trời và ứng dụng

03/01/2018 24/01/2018

(6) Khóa học về quản lý điện lực

08/01/2018 30/03/2018

(7) Khóa học ngắn hạn về viễn thám về xử lý hình ảnh kỹ thuật
08/01/2018 02/03/2018
số
(8) Hệ thống thông tin địa lý cho các nhà địa chất học

10/01/2018 06/02/2018

(9) Hệ thống quản lý và kiểm soát máy móc trong quá trình lưu
10/01/2018 10/03/2018
lượng chất lỏng và xăng dầu
(10) Cơ điện tử và các ứng dụng

11/01/2018 19/03/2018

(11) Chương trình quản lý phát triển về PLC và tự động hóa
công nghiệp

05/02/2018 16/03/2018

(12) Các xu hướng máy phát điện

05/03/2018 30/03/2018

(13) Kỹ thuật/phần mềm đo lường và kiểm soát lưu lượng trong
15/03/2018 15/05/2018
quy trình công nghiệp và hệ thống phân phối nước

II. CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KỸ THUẬT VÀ CHƯƠNG TRÌNH COLONBO:
Khóa học

Bắt đầu

Kết thúc

(1) Cúm gia cầm và quản lý sức khỏe

06/11/2017 16/12/2017

(2) Đánh giá ảnh hưởng môi trường (EIA)

06/11/2017 18/11/2017

(3) Dự án và quản trị rủi ro

06/11/2017 24/11/2017

(4) Hệ thống quản lý chất lượng

06/11/2017 17/11/2017

(5) Khóa học nâng cao về tiếng Anh và IT

15/11/2017 16/01/2018

(6) Nghị định thư về sản xuất các sản phẩm chất lượng cao trong
27/11/2017 23/12/2017
ngành ngư nghiệp và các loài có vỏ
(7) Khóa học cao cấp về các ứng dụng máy tính để lập kế hoạch 01/12/2017 28/02/2018
(8) Quản lý dự án nông nghiệp

01/12/2017 31/01/2018

(9) Quản lý chất thải rắn ở đô thị

04/12/2017 16/12/2017

(10) Khóa học nâng cao về lập quy hoạch nguồn nhân lực, phát
14/12/2017 21/02/2018
triển và kỹ năng
(11) Thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ thông qua giáo dục kỹ
thuật: đào tạo huấn luyện

08/01/2018 19/01/2018

(12) Quản lý ngân sách, kế toán và quản lý tài chính trong lĩnh
vực Chính phủ

15/01/2018 02/02/2018

(13) Dinh dưỡng và thức ăn gia cầm

05/02/2018 17/03/2018

