
Thể hiện bề dày kinh nghiệm và bí quyết tích luỹ của Viện VJCC

KEIEIJUKU

Khóa học 10 tháng dành cho các nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp, được thiết kế một cách 

hệ thống các kiến thức thực tiễn cần thiết cho quản trị doanh nghiệp. 
Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm quản trị, chuyên môn sâu, chủ yếu là các chuyên gia 
Nhật Bản.

Thành tựu hợp tác kinh doanh 
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● Phương pháp học tập: chuyên sâu và thực tế, tiếp cận đa diện. Các 
bài giảng bao gồm quá trình từ lập chiến lược công ty đến thực hiện, 
thảo luận nhóm về chính các doanh nghiệp của học viên, tham quan 
doanh nghiệp v.v., nuôi dưỡng năng lực tự phát hiện vấn đề, suy 
nghĩ giải pháp giải quyết vấn đề và thực thi triển khai. Ngoài ra, các 
học viên cũng sẽ đến thăm Nhật Bản vào cuối khóa học để tham 
quan các doanh nghiệp Nhật Bản và tiến hành các hoạt động kết nối.

● Nội dung mô hình quản trị kinh doanh Nhật Bản: học viên sẽ học các 
giá trị quan từ đó xây dựng văn hóa doanh nghiệp, sứ mệnh của nhà 
quản trị và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các phương pháp 
quản lý sản xuất, quản lý nhân sự v.v.

● Kết nối học viên của chương trình: Các học viên tốt nghiệp 
"KEIEIJUKU" đã thành lập “Câu lạc bộ KEIEIJUKU”, kết nối mạnh 
mẽ của các nhà quản lý Việt Nam- những người hiểu được thế 
mạnh của mô hình quản trị kinh doanh Nhật Bản, đang nỗ lực đổi 
mới và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Ngoài ra, CLB còn có thêm ngày 
càng nhiều đối tác giao thương là các doanh nghiệp Nhật Bản, các 
doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường khu vực và quốc tế.

Các khóa học tại Viện VJCC đã giúp chúng tôi mở rộng tầm 
nhìn quản lý trên giác độ tư duy toàn cầu; trang bị kiến thức 
khoa học để xây dựng, điều chỉnh Mục tiêu kinh doanh, Chiến 
lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia truyền cho chúng tôi 
về ngọn lửa nhiệt tình, ý chí quyết tâm, tinh thần của người 
Nhật, cũng như phương pháp truyền lửa trong doanh nghiệp 
của mình.  Và đặc biệt là biết mơ cao hơn, nhìn xa hơn. 

Phải nói rằng chương trình học được thiết kế rất 
công phu tạo ra dòng chảy liên tục của kiến thức 
một cách bài bản, hệ thống, giúp cho học viên 
càng học càng thấy các vấn đề hiện ra rõ nét, rất 
cụ thể và sát với thực tiễn doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ở Việt Nam.

Cảm nhận 
của học viên

Từ năm 2017 đến năm 2020, các doanh nghiệp KEIEIJUKU từ 
khóa 1 đến khóa 12 đã đạt ký kết và thực hiện được hơn 20 
hợp đồng với các đối tác Nhật Bản, đạt được nhiều thành tích 
kinh doanh, giao thương thực tế như các hợp đồng mua bán, hợp 
đồng đại lý, đơn đặt hàng linh kiện v.v. trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau như điện tử, máy móc, dược phẩm, in ấn, thực phẩm và 
nông nghiệp v.v.


