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MỤC TIÊU CHUNG CỦA DỰ ÁN 
VOYAGE

 
DựDự án Voyage nhằm  cung cấp cho các doanh 

nghiệp Việt Nam và Châu Âu công cụ trực tuyến để 

đánh giá và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. 

Dự án giúp các công ty, tổ chức tổng hợp được các 

thông tin đã qua kiểm duyệt của các trường đại 

học để lựa chọn các hồ sơ ứng viên trong cơ sở dữ 

liệu của các trường đại học tại Việt Nam phù hợp 

vớivới yêh nghiệp.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ĐẦU RA & CÁC NHÓM MỤC TIÊU

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Xây dựng cơ sở dữ liệu cử nhân tốt nghiệp đại 

học tại Việt Nam       

Thực hiện khảo sát hồ sơ năng lực cử nhân 

Việt Nam

Kết nối cử nhân tốt nghiệp với các doanh 

nghiệp tại Việt Nam và Châu Âu

Thiết kế chương trình khảo sát điều kiện việc Thiết kế chương trình khảo sát điều kiện việc 

làm cho cử nhân Việt Nam 

Xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng đào 

tạo cử nhân  tại Việt Nam 

Dự thảo các hướng dẫn thực hành tốt nhất, 

tìm kiếm cơ hội thực tập và nâng cao kỹ năng 

cho sinh viên.http://voyage.almalaurea.it

Đăng ký trên trang web của dự án 
VOYAGE

để được tiếp cận các dịch vụ:

TỔNG QUAN VỀ ERASMUS+ CBHE

Chương trình Erasmus+ nhằm nâng cao các kỹ 

năng làm việc và chuyên môn của sinh viên, đồng 

thời giúp cải tiến và hiện đại hóa các chương trình 

Giáo Dục, Đào Tạo và giới thiệu việc làm cho 

thanh niên và sinh viên.

EErasmus+  là chuỗi những dự án nâng cao năng 

lực trong lĩnh vực đào tạo đại học. Đây là các dự 

án hợp tác xuyên quốc gia được xây dựng trên cơ 

sở các mối quan hệ đối tác đa phương, giữa các tổ 

chức giáo dục phát triển tại châu Âu và các 

trường đại học trên toàn thế giới.


