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Tọa đàm Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học 

Duy Tân với Doanh nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo 

 

Sáng ngày 12/10/2019, Khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi tọa đàm “Sinh 

viên Khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Duy Tân với Doanh nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo” tại số 3 

Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự buổi tọa đàm có khách mời là các doanh nhân, chuyên gia quản trị 

đang điều hành và quản lý doanh nghiệp cùng đông đảo giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị Kinh 

doanh của Đại học Duy Tân. 

  

 

 ThS. Nguyễn Huy Tuân - Phó Khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Duy Tân  

phát biểu khai mạc chương trình 

  

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, ThS. Nguyễn Huy Tuân - Phó Khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học 

Duy Tân cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đại học Duy Tân trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, 

gắn kết nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp, trong nhiều năm qua, Khoa Quản trị Kinh doanh đã 

luôn chủ động tổ chức thường xuyên các hoạt động gặp gỡ, tọa đàm, trao đổi giữa các giảng viên, sinh 

viên với các doanh nhân, các chuyên gia quản trị. Nội dung của các buổi gặp gỡ tập trung vào các vấn đề 

trọng tâm như:  môi trường kinh doanh toàn cầu, các thay đổi kinh doanh trong thời đại Cách mạng công 

nghiệp 4.0, khả năng tiếp cận của sinh viên trong khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo,... Sự gắn kết giữa 
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nhà trường và doanh nghiệp không chỉ giúp Đại học Duy Tân ngày càng nâng cao hiệu quả đào tạo đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội mà còn hỗ trợ tích cực cho sinh viên được định hướng nghề nghiệp cụ 

thể hơn và gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp.” 

  

Tại buổi tọa đàm, các khách mời đã chia sẻ nhiều chủ đề hấp dẫn và thiết thực như: Hướng nghiệp và 

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Hoạt động Logistic trong hoạt động kinh doanh, Chiến lược quản trị vốn 

con người trong lĩnh vực Du lịch dịch vụ,...  

  

 

Các khách mời cùng chia sẻ, giải đáp tận tình các thắc mắc của sinh viên tại buổi Tọa đàm 

  

Theo các khách mời là các doanh nhân, chuyên gia quản trị đang điều hành và quản lý tại doanh nghiệp, 

để khởi nghiệp thành công và tạo nên sự khác biệt có thể giúp doanh nghiệp của bạn “sống sót” trong quá 

trình đào thải khắc nghiệt của thương trường, nhà sáng lập cần phải biết “mình là ai”, xác định rõ mục 

tiêu mình hướng đến, vạch ra tầm nhìn, chiến lược ngắn hạn hay dài hạn phù hợp để xây dựng và phát 

triển kế hoạch kinh doanh. 

  

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động quản trị nhân sự đối với 1 doanh 

nghiệp mới. Theo đó, khi bắt đầu khởi nghiệp, mỗi doanh nhân trong tương lai không chỉ chú trọng vào 

sản phẩm của doanh nghiệp mà còn nên chú trọng tìm kiếm những cộng sự có chung đam mê, nhiệt huyết 

với công việc hiện tại để có thể đồng hành dài lâu và cùng phát triển sự nghiệp. 
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Sau khi lắng nghe những chia sẻ, nhiều thắc mắc, ý kiến của các bạn sinh viên đã được các chuyên gia ghi 

nhận, lắng nghe và giải đáp tận tình. 

  

Thông qua buổi tọa đàm, sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh có thêm cơ hội để học hỏi và tích lũy thêm 

hành trang cần thiết và bổ ích cho hoạt động khởi nghiệp của bản thân, tự tin hơn khi bước chân vào môi 

trường làm việc thực tế. 

  

(Truyền Thông) 

  

 


