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NỀN TẢNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN UDEMY

CSDL KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN 
CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG

Nền tảng học tập trực tuyến lớn nhất thế giới phục vụ
nâng cao kỹ năng bản thân, doanh nghiệp,…

155k
Khóa học

Tạo ra các khóa học về các kỹ năng 
được yêu cầu để bắt nhịp những đổi 

mới của ngành

40tr
Người học

Người học tương tác trực tiếp với 
giảng viên, trao đổi nội dung chất 

lượng khóa học

70k 
Giảng viên/người 

hướng dẫn
Các chuyên gia hàng đầu 

trong nhiều lĩnh vực.
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Udemy for Business: Các khóa học tốt nhất được chọn lựa dành riêng cho các 

Trường học/Doanh nghiệp đăng ký sử dụng (theo gói) cho học viên/nhân viên 

của mình nhằm bổ trợ kỹ năng và kiến thức.

3

4



6/6/2022

3

• Điện toán đám mây

• Khoa học dữ liệu

• Thiết kế

• Lập trình, phát triển giải pháp
(web, game,ứng dụng.v.v.)

• Tài chính & Kế toán

• Công nghệ thông tin và vận
hành hệ thống

• Kỹ năng lãnh đạo & Quản lý

Các lĩnh vực đào tạo

• Marketing

• Kỹ năng tin học văn phòng

• Phát triển bản thân

• Quản lý dự án và Vận hành

• Kinh doanh

• Môi trường làm việc và Quản trị
nhân sự

Bao phủ nhiều chủ đề hỗ trợ 
sinh viên nâng cao kỹ năng

Khoa học, công 
nghệ

Kỹ năng 
chuyên nghiệp

Phát triển 
bản thân

Kết nối quốc 
tế

• Cập nhật mới nhất
• Theo nhu cầu và xu hướng mới
• Phục vụ cho nhiều cấp độ, kỹ năng

khác nhau của người dùng trong
thời đại số

• Các chủ đề theo yêu cầu được
giảng viên giảng dạy bằng nhiều
ngôn ngữ Spanish, German, 
Brazilian Portuguese, Japanese, 
French

• Hỗ trợ năng cao sức khỏe tinh
thần cho nhân viên

• Thúc đẩy sự đổi mới, hạnh phúc, 
sáng tạo và năng suất

• Tăng cường các kỹ năng nhận
thức, giao tiếp cá nhân và hợp tác
để hoạt động trong doanh nghiệp

• Tăng cường kỹ năng lãnh đạo, 
quản lý
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Các công ty hàng đầu hợp tác với Udemy for Business để thúc
đẩy kết quả kinh doanh

Các trường đại học lớn trên thế giới đang là đối
tác cung cấp nội dung và đang sử dụng Udemy

Check out the Udemy for 

Business case studies
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https://business.udemy.com/case-studies/
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Lợi ích cho sinh viên

1. Các khóa học mới nhất, nội dung cập nhật nhất và chất lượng cao từ các chuyên gia trong ngành của họ và chất

lượng nội dung được đánh giá bởi 50tr người dùng trên toàn cầu ở các cấp độ khác nhau.

2. Tìm hiểu xem ngành học của bạn đang cần gì, thông tin hỗ trợ cho sinh viên tiếp cận được nhu cầu thực tế của các

doanh nghiệp đang cần gì khi tuyển dụng

3. Tổng hợp 5000 khóa học ở các cấp độ, trình độ khác nhau về các chủ đề kinh doanh, kỹ thuật công nghệ, bao gồm

trên 350 khóa học hỗ trợ thi lấy chứng chỉ ngành. Ví dụ: aws, azure, cisco

4. Các khóa học kỹ năng chuyên môn, chuyên ngành giúp sinh viên học hỏi / trau dồi các kỹ năng chính cần thiết trong 

cuộc sống doanh nghiệp và cá nhân để phát triển bản thân

5. Học mọi lúc mọi nơi, trên mọi nền tảng thiết bị

6. Tiếp cận các doanh nghiệp vừa và nhỏ / Chuyên gia trong ngành để có trải nghiệm học tập nâng cao

7. Các khóa học đều có chứng chỉ xác nhận đã hoàn thành cho người học

8. Các khóa học mới sẽ được cập nhật thường xuyên cho người học

Lợi ích cho giảng viên
1. Các khóa học tốt nhất, và nội dung cập nhật mới nhất từ các chuyên gia nổi tiếng trong khối các doanh nghiệp

SMEs trên thế giới. Được 50tr người dùng trên toàn cầu đánh giá ở các cấp độ khác nhau, giảng viên có thể thêm

vào lộ trình đào tạo của mình

2. Tiếp cận các nội dung, xu hướng mới về nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau để từ đó cập nhật vào kinh

nghiệm giảng dậy

3. Truy cập vào một số các khóa học hàng đầu về công nghệ, quản trị kinh doanh, để có thể luôn dẫn đầu xu hướng

phát triển của ngành đào tạo, đặc biệt có các khóa học hỗ trợ thi các chứ chỉ ngành.

4. Các khóa học cung cấp kỹ năng chuyên môn để giúp các giảng viên học hỏi / trau dồi các kỹ năng chính cần thiết

trong cuộc sống, và trong doanh nghiệp

5. Truy cập vào báo cáo phân tích dữ liệu và chủ đề thịnh hành để cho phép họ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên

6. Tiếp cận với nội dung kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp để có thêm kinh nghiệm thực tiễn đào tạo sinh viên
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Kết hợp chiến lược học tập nâng cao kỹ năng cùng 
kế hoạch kinh doanh

Tăng năng 
suất công 

việc

Tỉ lệ giữ 
chân nhân 

sự

Thúc đẩy 
doanh thu

Hỗ trợ tiếp 
tục kinh 
doanh

Giảm chi 
phí đào 

tạo

1 2 3 4 5

Nội dung cập nhật theo tốc độ phát triển 
thị trường

June  2020

Microsoft AZ-204
1 month after release

iOS 14 with Swift UI 2
1 month before release

September  2020 October  2020

How to Work from Home with Kids 
During a Pandemic

Within 1 month of schools returning

August  2020July  2020

Vue.js 3
Within 3 days of release

Bootstrap 5 (Alpha)
Within 3 months of alpha release

The Virtual Manager: Lead 
Productive Teams From Home*

During COVID-19 pandemic

Microsoft AZ-303
2 weeks before exam release

Certified Kubernetes Administrator
Within 1 week of exam update

Deno
1 month after release

*Releasing next week
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Đánh giá chất lượng nội 
dung

15

Hiệu quả và tin cậy
Các khóa học đã được kiểm tra và đón nhận bởi cộng
đồng người học toàn cầu của chúng tôi. Các khóa học
phải được đánh giá từ 4,4 sao trở lên và có ít nhất 25 lượt
đánh giá.

Tương tác và phản hồi
Người dậy xây dựng nội dung chi tiết, kiến thức chuyên
sâu cho người học
Người học có thể tương tác với giảng viên để nhận được
kết quả tốt nhất

Nội dung mới mẻ và liên
quan
Dữ liệu phân tích thị trường giúp người dậy tạo ra nội
dung khóa học có liên quan và có nhu cầu.

Chi tiết liên hệ
Đối tác ủy quyền của Udemy tại Việt Nam 

Công ty CP Thông tin và Công nghệ số (IDT Vietnam)
https://idtvietnam.vn/
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