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

Trần Thị Loan

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

27/03/1984
Nữ
Quảng Ninh
Thủy nguyên Hải Phòng

Địa chỉ liên lạc

6BQ15B ngõ 126 Nguyễn An Ninh-Hoàng Mai – HN

Điện thoại cơ quan

0436280280

Giới tính
Nơi sinh

Điện thoại nhà riêng
Điện thoại di động

0982875053

Email

Loan.khql@gmail.com

Học vị

Cử nhân

Fax
Học vị cao nhất
Năm, nơi công nhận học vị

Cử nhân
2012 Trường Đại học kinh tế Quốc dân

Chức danh khoa học
Năm phong chức danh khoa học

Nhân viên, Khoa Khoa học quản lý, ĐH Kinh tế quốc
Chức vụ và đơn vị công tác
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) dân

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

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

2012

Đại học

Quản lý kinh tế

ĐH Kinh tế quốc dân

Hiện nay

Thạc sỹ

Quản lý kinh tế và chính
sách

ĐH Kinh tế quốc dân
Trang 1

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian

Nội dung đào tạo

Đơn vị đào tạo

27/03/2009

Văn hóa công sở

Trường ĐHKTQD

18/04/2012

Tổ chức quản trị văn phòng và nghiệp vụ
văn thư lưu trữ

Trường ĐHKTQD

24/09/2012

Công tác thanh toán kế toán

Trường ĐHKTQD

05/07/2016

Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B

Viện công nghệ thông tin trường
ĐHKTQD

2.3. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ

Trình độ, mức độ sử dụng

3. Quá trình công tác
Thời gian
2008- nay

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Khoa học quản
lý, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Nhân viên văn thư

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

Tên sách

Mức độ tham gia
(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

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí

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

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

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí

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

Tên báo cáo khoa học

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

Địa điểm tổ chức
hội thảo

Trang 2

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

Mức độ tham gia
Tên báo cáo khoa học

(là tác giả/đồng tác
giả)

Địa điểm tổ chức
hội thảo

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

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý
đề tài

Trách nhiệm
tham gia
trong đề tài

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/chưa
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

Đề tài luận án

Cơ sở đào
tạo

Thời gian
đào tạo

Vai trò
hướng dẫn

Hull, ngày 09 tháng 07 năm 2018
NGƯỜI KHAI

Trần Thị Loan

Trang 3

