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Viết bởi Vy
Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 22:00

Nằm trong hoạt động học tập và đánh giá học phần kỹ năng, vào ngày 31 tháng 5 năm 2015,
tại khuôn viên của Trường Đại học Võ Trường Toản đã diễn ra hoạt động tổ chức các gian hàng
kinh doanh của sinh viên kinh tế. Đây trở thành một ngày hội thực sự của các sinh viên cuối
khóa, nơi các sinh viên được thỏa sức sáng tạo trong kinh doanh, vận dụng những kiến thức đã
học và biến ý tưởng khởi nghiệp thành thực tế từ việc tạo lập một ý tưởng kinh doanh rõ ràng
đến đánh giá tính khả thi của ý tưởng kinh doanh, từ đó tận dụng tối đa mọi nguồn lực của bản
thân để triển khai thực hiện ý tưởng.

  

Ý tưởng là nền tảng khởi đầu cho sự thành công trên con đường nuôi dưỡng ước mơ làm giàu
của giới trẻ, với sự tham gia của trên 300 gian hàng, sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản
đã đem đến đa dạng các ý tưởng khởi nghiệp của nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực thương mại,
dịch vụ, du lịch, tài chính, giáo dục, y tế… Qua đó, sinh viên có cơ hội thử tài trong lĩnh vực
kinh doanh, được va chạm thực tế, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm cũng như phát huy
tính sáng tạo vốn có.

  

Mỗi sinh viên tự phụ trách toàn bộ các khâu để vận hành một gian hàng hiệu quả từ khâu lên ý
tưởng, thành lập cho đến hoạt động kinh doanh của gian hàng. Từ đó, mỗi sinh viên nhận thức
được tầm quan trọng của một ý tưởng kinh doanh tốt, mô hình hóa cụ thể những ý tưởng về sản
phẩm, dịch vụ kinh doanh của mình một cách trực quan, sinh động nhằm thuyết phục các
thành viên Ban giám khảo.
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  Ngoài thực hiện công tác nhận xét và đánh giá các gian hàng, Ban giám khảo còn đưa ra nhiềulời khuyên, góp ý và định hướng hữu ích, thiết thực giúp kế hoạch kinh doanh của sinh viênđược hoàn chỉnh hơn  

 2 / 8



Sinh viên Đại học Võ Trường Toản với ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh

Viết bởi Vy
Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 22:00

  Thông qua các dự án kinh doanh đã khơi dậy ý tưởng, khát vọng khởi nghiệp làm giàu và rènluyện tư duy năng động, bản lĩnh “dám nghĩ, dám làm” không thể thiếu của một sinh viên kinh tếthời đại mới.  
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  Nhiều gian hàng ấn tượng với thiết kế độc đáo và bắt mắt là thành quả của sự nỗ lực đầu tưnghiêm túc và kỹ lưỡng của sinh viên  
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  Các ý tưởng khởi nghiệp được lấy ý tưởng từ thực tế cuộc sống nhằm phục vụ tốt hơn cho cộngđồng được nhiều sinh viên đưa vào triển khai  Định hướng đào tạo theo nhu cầu xã hội, trong nhiều năm qua, Trường Đại học Võ TrườngToản đã đưa vào chương trình đào tạo rất nhiều học phần rèn luyện kỹ năng có nội dung bổ ích,hỗ trợ thiết thực cho sinh viên trong cả công việc và cuộc sống sau này áp dụng cho tất cả cáckhối ngành đào tạo. Đây là cơ hội để sinh viên của nhà trường được rèn luyện các kỹ năng mềmphục vụ cho công việc tương lai bao gồm các kỹ năng cơ bản như kỹ năng lập kế hoạch, kỹnăng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và một số kỹ năng nghề nghiệpnâng cao như kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp, kỹ năng đặt mục tiêu và tạo động lựctrong kinh doanh, kỹ năng thuyết phục khách hàng, kỹ năng tư duy và sáng tạo hiệu quả…  
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  Trong môi trường học tập năng động, mỗi sinh viên của Trường Đại học Võ Trường Toản đượcchuẩn bị tốt kỹ năng và kiến thức thực tế để hòa nhập nhanh với công việc sau khi ra trường  Tăng cường các hoạt động ngoại khóa gắn với nghề nghiệp là công tác trọng tâm của TrườngĐại học Võ Trường Toản nhằm giúp sinh viên tự rèn luyện công tác tổ chức, kết hợp lýthuyết và thực tiễn, hoàn thiện các kỹ năng mềm, nhạy bén với những hoàn cảnh khác nhauvà hiểu được sự phức tạp trong đời sống thực để từ đó tích lũy cho mình những kinhnghiệm sống quý báu.  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://istm.edu.vn, http://viettien.edu.vn, http://th-ongichkhiemdn.edu.vn, http://icastec.edu.vn, http://istnu.edu.vn, http://tainangviet.edu.vn, http://visa.edu.vn, dich vu quan tri web, dich vu dang tin, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, ve may bay di hue, vé máy bay đi bangkok, ve may bay di singapore, ve may bay|xe tai veam vt200| xe tải veam 2t5| xe tai veam 3t5| xe tai veam 4t9 
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http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-isuzu.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-hino.html
http://cobacbip.net
http://hethongseo.com
http://ptl.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://viettien.edu.vn
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
http://icastec.edu.vn
http://istnu.edu.vn
http://tainangviet.edu.vn
http://visa.edu.vn
http://protextlink.com/dich-vu-quan-tri-website
http://vuadangtin.com
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-ha-noi-ve-may-bay-di-ha-noi.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-vietnam-airlines-di-da-nang.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-hue-ve-may-bay-di-hue.html
http://airasiasaigon.com/ve-may-bay-air-asia-di-bangkok
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42/ve-may-bay-di-singapore-chi-15-usd-tiger-airways
http://vemaybayduyduc.com
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt-200-thung-mua-bat-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt250-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt350-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt490-.html

