TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Thạc sĩ điều hành Cao cấp Quản lý công
BẢN TỰ GIỚI THIỆU
VỀ NĂNG LỰC VÀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP
A. THÔNG TIN CHUNG
Họ và Tên
Ngày sinh: ....../......./19.......

Nam 

Nữ 

Quê quán: ...............................................................................

Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................................................
Email: ............................................................................ Điện thọai: ...................................................
Cơ quan, đơn vị công tác: ..................................................................................................................
Chức vụ hiện tại: ................................................................................................................................

B. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP
1. Anh/ chị hãy giới thiệu tóm tắt thành tích quá trình học tập của bản thân?
.........................................................................................................................................................
.......
2. Học cao học có vai trò thế nào đối với người lãnh đạo trong các tổ chức?
.........................................................................................................................................................
.......
3. Tại sao anh/ chị đăng ký theo học cao học vào thời điểm này?
.........................................................................................................................................................
.......
4. Lý do anh/chị lựa chọn đăng ký dự tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp của
Trường?
.........................................................................................................................................................
.......
5. Nêu 3 lợi thế giúp anh/chị có thể theo học tốt chương trình này?
.........................................................................................................................................................
.......
6. Nếu trúng tuyển, anh/chị có thể làm gì góp phần thành công của khóa học?
.........................................................................................................................................................
.......
7. Nêu 3 trở ngại lớn nhất đối với việc học tập của anh/ chị? Anh/ chị sẽ khắc phục mỗi trở
ngại đó thế nào?
.........................................................................................................................................................
.......

C. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC VÀ LÃNH ĐẠO
8.

Hãy giới thiệu khái quát về quá trình công tác của anh/ chị?

(Thời gian bắt đầu, tên đơn vị công tác, công việc/nhiệm vụ của anh/ chị, vị trí công tác…)

9. Nêu 3 lý do thúc đẩy anh/ chị lựa chọn và gắn bó với công việc hiện tại?
10. Anh/ chị có ý định thay đổi công việc hoặc vị trí công tác không? Giải thích ngắn gọn vì
sao? ................................................................................................................................................
11. Hãy nêu tối đa 3 yếu tố mà anh/ chị cho là quan trọng nhất quyết định đến thành công của
anh/ chị trong sự nghiệp?
(Nêu dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho nhận định của anh/ chị về mỗi yếu tố)

12. Hãy nêu tối đa 3 yếu tố mà anh/ chị cho là cản trở lớn nhất đến thành công của anh/ chị
trong sự nghiệp?
13. Nếu nhân viên dưới quyền không đồng tình với quyết định quản lý của mình thì anh/ chị xử
lý thế nào?
(Nêu dẫn chứng cụ thể một trường hợp điển hình để minh họa).

14. Theo anh/ chị, một nhà quản lý đứng đầu một đơn vị, tổ chức cần những tố chất gì?
(Liệt kê tối đa 3 tố chất theo thứ tự mà anh/ chị cho là quan trọng nhất, có phân tích ngắn gọn mỗi tố
chất)

15. Anh/ chị có những tố chất gì phù hợp một nhà lãnh đạo đứng đầu một tổ chức?
(Liệt kê tối đa 3 tố chất theo thứ tự mà anh/ chị cho là quan trọng nhất, có ví dụ ngắn gọn mỗi tố chất)

16. Hãy nêu kinh nghiệm xử lý một tình huống quản lý mà anh/ chị cho là thành công nhất?
(Nêu cụ thể một tình huống mà anh/ chị gặp phải và cách thức giải quyết, nhận định của anh/ chị về cách
giải quyết khi đó; nếu bây giờ gặp lại tình huống tương tự thì anh/ chị sẽ có những thay đổi gì trong cách
xử lý)

17. Anh/ chị quan niệm thế nào là người lãnh đạo thành công?
18. Anh/ chị quan niệm thế nào về đạo đức nghề nghiệp của người lãnh đạo?

D. NĂNG LỰC BẢN THÂN
19. Anh/ chị hãy cho biết về mục tiêu phấn đấu của mình trong 5 năm tiếp theo?
20. Anh/chị hãy trình bày một số điểm mạnh của mình.
21. Anh/ chị quan niệm thế nào là người thành đạt trong cuộc sống?
(Nêu và giải thích ngắn gọn về các tiêu chí mà anh/ chị cho là thước đo thành đạt? Tiêu chí nào theo anh/
chị là quan trọng nhất?)

22. Anh/ chị đã đạt được đến đâu so với mục tiêu phấn đấu chung của bản thân:
Mức độ thấp nhất
1

Mục tiêu cao nhất
2

3

4

5

6

7

8

9

10

.................., ngày ...... tháng .....năm ……
Người dự thi

