BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Giới tính

LÊ THỊ THU HƯƠNG
02/09/1986
Nữ

Nơi sinh
Địa chỉ liên lạc

30 Hoàng Cầu, Đống Đa, Tp Hà Nội

Điện thoại cơ quan

CQ: 04 36283570, máy lẻ 5955

Điện thoại nhà riêng
Điện thoại di động

0919191629

Email

ltt_huong1986@yahoo.com

Học vị

Thạc sỹ
2011, Vương Quốc Anh

Năm, nơi công nhận học vị
Chức danh khoa học
Năm phong chức danh khoa học

Giảng viên Khoa Khoa học Quản lý
Chức vụ và đơn vị công tác
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)
Mã số thuế (hoặc số CMND trong 8353758427
trường hợp không có Mã số thuế)

2. Trình độ học vấn
2.1. Quá trình đào tạo
Năm tốt
nghiệp
2008

Đại học

Cử nhân thương mại

Đại học RMIT, Việt Nam

2011

Thạc sỹ

Quản lý

Nguyên cứu sinh

Quản lý Công

Đại học London
Metropolitant, Vương Quốc
Anh
Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

2.2. Tên luận án tiến sĩ
2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian

Nội dung đào tạo

Đơn vị đào tạo
Trang 1

2.4. Trình độ ngoại ngữ
Trình độ, mức độ sử dụng

Ngoại ngữ
Tiếng Anh

IELTS 6.5

3. Quá trình công tác
Nơi công tác

Thời gian

Công việc đảm nhiệm

2007-2009

Tổ chức phi chính phủ Việt Nam MSD

Trợ lý Giám đốc +Điều phối
viên dự án

2014-2015

Viện Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế
Quốc dân

Điều phối chương trình thạc
sĩ EMBA

2015-Nay

Khoa Khoa học Quản lý – Đại học Kinh tế Quốc
dân

Giảng viên

4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu
Hướng nghiên cứu chính
Chuyên ngành nghiên cứu
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm
xuất bản

Mức độ tham gia
Tên sách

(là chủ biên, là đồng tác giả,
tham gia viết một phần)

Nơi xuất bản

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước
Năm
công bố
4/2016

5/2016

Tên bài báo
Thực trạng xây dựng và thúc
đẩy môi trường khung pháp lý
cho các tổ chức xã hội dân sự
Việt Nam
Khó khăn, thách thức và giải

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí

Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)

Tạp chí Khoa học thương
mại

Tác giả

Hội thảo quốc gia: Quản lý

Đồng tác giả
Trang 2

pháp trong công tác phát triển
các chương trình đào tạo bằng
tiếng Anh đối với các khoa,
viện trong Trường

đào tạo đại học trong điều
kiện tự chủ

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
Năm
công bố

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí

Tên bài báo

Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
Thời gian
hội thảo
2017

Tên hội thảo

Tên báo cáo khoa học
Các nhân tố ảnh
hưởng đến việc chọn
ngành đào tạo của
sinh viên thuộc nhóm
ngành kinh tế, quản lý
và quản trị kinh doanh

Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)

Địa điểm tổ
chức hội thảo
Trường Đại
học Kinh tế
Quốc dân

Tác giả

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế
Thời gian
hội thảo
2015

Tên báo cáo khoa học

Tên hội thảo

Investigating the
influence of
organisational culture
on employee
commitment in
Vietnamese social
service providers

Hội thảo quốc tế
ICYREB

Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)

Tác giả

Địa điểm tổ
chức hội thảo
Trường Đại
học Kinh tế
Quốc dân

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
Thời gian
thực hiện

2016-2017

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý
đề tài

Phân tích các nhân tố
ảnh hưởng đến việc
chọn ngành đào tạo
của sinh viên chính
Cấp cơ sở
qui khi dự tuyển vào
đại học KTQD và một
số gợi ý đổi mới chính
sách tuyển sinh năm

Trách nhiệm
tham gia
trong đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/chưa
nghiệm thu)

Đã nghiệm thu

Trang 3

2016 -2017

2017-2018

Tính tích cực đối với nâng
cao hiệu quả học tập của sinh
viên trường Đại học Kinh tế
Quốc dân

Cấp cơ sở

Thư kí đề tài

Đã nghiệm thu

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức trao tặng

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS
Họ tên NCS

Cơ sở đào
tạo

Đề tài luận án

Thời gian
đào tạo

Vai trò
hướng dẫn

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và
ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế…
Tên tổ chức

Vai trò tham gia

5. Giảng dạy
5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính
5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm

Quản lý xã hội
Quản lý học
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

NGƯỜI KHAI

LÊ THỊ THU HƯƠNG
Trang 4

