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ISBN 978-604-653453-2
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Giáo dục đại học
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xã hội của Việt
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Giáo dục đại học
xắp sếp mạng lưới cơ và một số vấn đề
sở giáo dục đại học
xã hội của Việt
của Trung Quốc và
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Đồng tác giả

Đại học Kinh
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Hà Nội

Đồng tác giả
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tộc thiếu số Tây Bắc: Nghiên
cứu trường hợp tỉnh Điện
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cứu khoa học
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Thành viên
tham gia
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Đánh giá hiệu quả và tác
động của chính sách dạy
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lao động vùng dân tộc từ đổi
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cứu khoa học
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Thư ký khoa
học
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Quản lý nhà nước đối với
giáo dục đại học: một số kinh
nghiệm từ Trung Quốc và
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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
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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
Quản lý xã hội
5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính

5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm

Quản lý học
Quản trị học nâng cao
Quản lý dự án
Lãnh đạo học
Phân tích chính sách
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