TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH (CBS)

BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO
Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho học viên, Trung tâm Tư vấn đào tạo
kỹ năng kinh doanh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thực hiện cam kết chuẩn đầu ra cho lớp đào tạo chứng chỉ Tin học
quốc tế IC3 (sau đây gọi tắt là lớp IC3).

I – Thông tin học viên:
Họ tên: .................................................................................................................................................................
Ngày sinh: .............................................................................................................................................................
Số CMND: ............................................................ Ngày cấp: .............................................................................
Email: ...................................................................................................................................................................
Số điện thoại:.........................................................................................................................................................
II – Thông tin Trung tâm:
TRUNG TÂM TƯ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH (CBS)
Địa chỉ: 391A Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Email: admin@ic3.info
Điện thoại: 0869.877.215
III – Cam kết của học viên:
1. Tham gia của học viên trong khóa học:
 Tham gia học trực tuyến (thông qua bài giảng trực tuyến) đầy đủ.
 Làm và luyện tập nhiều lần bài tập trực tuyến (tối thiểu 3 lần).
 Trao đổi với giảng viên trực tuyến ngay khi có thắc mắc.
 Phần luyện đề và thi thử (những mục trên trang web trực tuyến có thông tin nhắc nhở bắt buộc phải đến
lớp) học viên phải thực hiện và đạt điểm bài thi thử sau khi kết thúc khóa học từ 85% điểm trở lên.
Giảng viên sẽ có nhận xét và cho phép học viên dự thi kỳ thi quốc tế.


Học viên cam kết những bài giảng và nội dung đào tạo là tài sản trí tuệ thuộc về Trung tâm và không
được sao chép hoặc chia sẻ với người khác. Hệ thống có công cụ theo dõi, kiểm soát kể cả trường hợp
ghi hình bất hợp pháp và nguyên tắc xử lý vi phạm theo pháp luật hiện hành.

2. Kể từ ngày Trung tâm xác nhận học viên có thể tham dự kỳ thi (buổi luyện đề thi cuối cùng ở lớp), học viên
phải dự thi ngay trong vòng 1 tháng. Trung tâm không chịu trách nhiệm trong trường hợp học viên tự ý dự thi
mà không có ý kiến của giảng viên. Học viên có thể đặt lộ trình học nhanh/chậm theo ý thích nhưng thời gian
để thực hiện toàn khóa học không quá 01 năm. Sau 1 năm từ ngày đăng ký học, học viên được học miễn phí,
nhưng không cam kết đầu ra.
IV – Cam kết của Trung tâm tư vấn đào tạo kỹ năng kinh doanh (CBS)
1. Giảng viên có chứng chỉ IC3 Educator và có kinh nghiệm giảng dạy.
2. Giảng viên theo dõi, giám sát và hỗ trợ kịp thời quá trình học của học viên.
3. Nếu học viên làm đúng chỉ dẫn trên và thi lần 1 không đạt chứng chỉ IC3, Trung tâm CBS sẽ đào tạo lại
miễn phí; nếu lần thi thứ 2 vẫn không đạt, Trung tâm CBS cam kết hoàn lại 100% học phí đã đóng (học viên
cần cung cấp minh chứng về tài khoản dự thi không đạt).
4. Trường hợp không muốn nhận lại học phí, học viên được tiếp tục hỗ trợ để thi đạt mà không đóng thêm phí.
Nếu học viên đồng ý nhận lại học phí, học viên sẽ không còn được phép theo học khóa học.
Với cam kết chuẩn đầu ra cho học viên các lớp IC3, Trung tâm CBS không chỉ mong muốn đảm bảo tốt nhất
quyền lợi cho học viên mà đây cũng là lời cam kết mạnh mẽ của Trung tâm trong việc nâng cao hơn nữa chất
lượng giảng dạy.

TP.HCM, ngày ……. tháng ……. năm 20…
Người học

TP.HCM, ngày ……. tháng ……. năm 20…
Đại diện Trung tâm CBS

Biên bản này được công khai trên website https://ic3.info
Trường hợp học viên muốn lấy bản giấy xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, học viên nhận vào buổi học trực tiếp
tại lớp

