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Mô tả khóa học
Khóa đào tạo xây dựng Hệ thống quản lý tổ chức giáo
dục theo ISO 21001:2018 cho phép học viên tham dự
tìm hiểu sâu về các yếu tố cơ bản để xây dựng và quản
lý EOMS theo quy định của tiêu chuẩn. Trong khóa đào
tạo này, bạn sẽ được đào tạo về các mô-đun khác nhau
của EOMS, bao gồm cả chính sách EOMS, các thủ tục,
đánh giá kết quả hoạt động, cam kết lãnh đạo, đánh giá
nội bộ, xem xét của lãnh đạo cao nhất và cải tiến liên
tục.

tel:0916757881
mailto:contact@bltcert.vn


Các cá nhân liên quan đến quản lý và điều
hành giáo dục.
Các cá nhân tìm kiếm kiến thức về các quy
trình chính của các Tổ chức giáo dục.
Các cá nhân/tổ chức muốn áp dụng Hệ thống
quản lý theo ISO 21001:2018.
Các cá nhân muốn theo đuổi sự nghiệp trong
lĩnh vực giáo dục.

Đ�I TƯỢNG THAM DỰ

Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống

quản lý các tổ chức giáo dục và các quy trình

chính của tiêu chuẩn này.

Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 21001,

ISO 9001 và các khuôn khổ của tiêu chuẩn,

quy định khác.

Cách thức tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật

được sử dụng để xây dựng và thực hiện HTQL

tổ chức giáo dục.

✓ Xác định và giải thích cấu trúc của EOMS.

✓ Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO

21001:2018.

✓ Xây dựng hệ thống quản lý tổ chức giáo dục phù

hợp tiêu chuẩn ISO 21001:2018.

✓ Trình bày cách thức áp dụng các yêu cầu của

ISO 21001 và các quy định về hoạt động của công

ty/tổ chức.
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