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CHUYÊN GIA TƯ VẤN NGHIÊN CỨU 

DỰ ÁN “ ĐẠI HỌC KHÔNG GIẢNG ĐƯỜNG” 

 

1. Thông tin giới thiệu 

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 

2006 với quyết định thành lập do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật (VUSTA) cấp. Sứ 

mệnh của Trung tâm là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị thông qua 

việc thay đổi hành vi một cách bền vững và nâng cao năng lực tự quản của cộng đồng. 

Trung tâm hoạt động trong ba lĩnh vực chính: 

- Nâng cao năng lực cộng đồng 

- Không gian công cộng 

- Nông nghiệp hữu cơ 

  Năm 2014, Trung tâm thực hiện dự án “Đại học không giảng đường”. Dự án nhằm 

mục đích nâng cao năng lực cho sinh viên tại các trường đại học miền Trung Việt Nam 

thông qua quá trình làm việc trực tiếp trong các dự án phát triển cộng đồng thuộc bốn 

lĩnh vực: Du lịch bền vững, giáo dục môi trường, không gian công cộng và nông nghiệp 

hữu cơ. Sinh viên sẽ được trải nghiệm và làm việc thực tế tại địa bàn dự án đồng thời sẽ 

có cơ hội để phát triển các sáng kiến nhỏ áp dụng tại địa phương của mình.   

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị quyết định lựa chọn chuyên gia thực 

hiện nghiên cứu tại Hà Nội và Đà Nẵng. Nghiên cứu nhằm mục tiêu: 

- Xác định các tổ chức, công ty, nhà cung cấp dịch vụ đào tạo các khóa tập huấn kĩ 

năng mềm dành cho sinh viên 

- Xác định các tổ chức, công ty và nhà cung cấp dịch vụ xây dựng các chương trình 

học tập thực tế dành cho sinh viên Việt nam và nước ngoài 

-  Đề xuất các phương án xây dựng chương trình Đại học Không giảng đường thành 

chương trình đào tạo tự cân đối tài chính. 



2. Nhiệm vụ của chuyên gia 

Chuyên gia sẽ tiến hành triển khai nghiên cứu với các công việc chi tiết như sau: 

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu tài liệu 

- Đọc toàn bộ tiến trình hoạt động của chương trình Đại học không giảng đường lần 

1 tại Hội An năm 2014 và 2015. 

          Nhiệm vụ 2: Xây dựng đề cương nghiên cứu 

- Đề xuất đề cương nghiên cứu: phương pháp và kế hoạch thực hiện 

- Xây dựng bộ cung cụ thu thập thông tin 

- Xây dựng nhóm làm việc  

Nhiệm vụ 3: Tiến hành thu thập thông tin 

- Tiến hành phỏng vấn nhóm và phỏng vấn cá nhân: 

+ Các tổ chức, công ty, nhà cung cấp dịch vụ đào tạo các khóa tập huấn kĩ năng mềm 

dành cho sinh viên 

+ Các tổ chức, công ty và nhà cung cấp dịch vụ xây dựng các chương trình học tập thực 

tế dành cho sinh viên Việt nam và nước ngoài 

+ Các sinh viên đã tốt nghiệp các khóa Đại học Không giảng đường 

 + Đại diện các trường Đại học đã tham gia chương trình Đại học Không giảng đường 

 

        Nhiệm vụ 4: Xử lý thông tin và viết báo cáo 

- Tổng hợp các thông tin từ thành viên trong nhóm nghiên cứu 

- Đề xuất các phương án xây dựng chương trình Đại học Không giảng đường 

thành chương trình đào tạo tự cân đối tài chính. 

-  Trình bày kết quả sơ lược và nhận phản hồi từ Trung tâm Hành động vì Sự phát 

triển  Đô thị 

- Hoàn thiện báo cáo 



 

3. Quyền lợi của chuyên gia 

- Được trả phí tư vấn theo hợp đồng 

4. Các yêu cầu đối với chuyên gia 

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục và phát triển 

- Có kĩ năng và kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực nghiên cứu ( nghiên cứu định tính 

và định lượng) 

-  Sẵn sàng và có khả năng đi công tác 

-  Có kĩ năng về giao tiếp và thuyết trình 

-  Có khả năng đọc và viết báo cáo bằng Tiếng anh 

5. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Tháng 8 năm 2015 

- Địa điểm: Hà Nội và Đà Nẵng 

6. Cách thức nộp hồ sơ 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi các bản CV và đề xuất nghiên cứu đến Trung tâm Hành 

động vì Sự phát triển qua Email: vidothi@gmail,com trước ngày 2 tháng 8 năm 2015. 

 

 


