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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ASEAN 

Yêu cầu cho học viên 

YÊU CẦU VỀ HỌC VIÊN KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NĂNG 
LƯỢNG AEMAS 

 Nhằm đảm bảo chất lượng khóa học, đáp ứng đúng yêu cầu học viên và lựa chọn học 
viên phù hợp, và định hướng tiếp cận các yêu cầu của Thế chế hiện hành, Căn cứ theothiết kế 
chương trình Chương trình Đào tạo Người quản lý năng lượng ASEAN (AEMAS), Cơ quan điều 
phối quốc gia AEMAS tại Việt Nam quy định những yêu cầu cần thiết đối với Học viên tham dự 
Chương trình đào tạo Người quản lý năng lượng như sau: 

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành năng lượng hoặc ngành kỹ thuật 
liên quan đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng, hoạt động dịch vụ; có 
bằng tốt nghiệp từ trung cấp kỹ thuật liên quan trở lên đối với cơ sở sản xuất nông 
nghiệp, giao thông vận tải; 

2. Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tham gia các hoạt động liên quan đến quản lý năng lượng, 
tiết kiệm năng lượng 

3. Hồ sơ dự tuyển: 
a. Bản saobằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng tương ứng (theo yêu cầu như Mục 

I.1) 
b. Phiếu đăng ký tham dự theo mẫucó dán ảnh 
c. Quyết định cử đi học của cơ sở 

Các yêu cầu này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2012.Đối với các khóa đào tạo đã 
thực hiện trước đây, RCEE tổ chức tập hợp và hoàn thiện các hồ sơ như yêu cầu trên. 

Trong trường hợp triển khai, nếu có vướng mắc và phát sinh, liên lạc trực tiếp theo liên hệ 
như sau: 

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường RCEE 

Ms. Lê Thị Trà My 

Tel : +84 4 37 86 85 92         Fax : +84 4 37 86 85 93  Email: aemas@rcee.org.vn 

      Thay mặt cơ quan điều phối Quốc gia 

        (đã ký) 
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