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

VŨ TRÍ TUẤN

Ngày tháng năm sinh

25/12/1992

Giới tính

Nam

Nơi sinh

Hải Phòng

Quê quán

Hải Dương

Địa chỉ liên lạc

22 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà riêng
Điện thoại di động

098.278.5723

Email

Tuanvu2512@gmail.com

Fax
Học vị cao nhất

Thạc sỹ

Năm, nơi công nhận học vị

2017 , Đại học Kinh tế Quốc dân

Chức danh khoa học
Năm phong chức danh khoa học
Chức vụ và đơn vị công tác
Giảng viên bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Khoa học Quản lý,
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) Đại học Kinh tế Quốc 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

2015

Đại học

Kinh tế

Đại học Xavier – Mỹ

2018

Thạc sỹ

Quản trị kinh doanh

Đại học KTQD
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2.2.Tên luận án tiến sỹ:
2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Nội dung đào tạo

Thời gian

Đơn vị đào tạo

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

Ngoại ngữ
Anh văn

Thành thạo

3. Quá trình công tác
Nơi công tác

Thời gian

Công việc đảm nhiệm

2015-2016

Ngân hàng ANZ

Quản lý nội bộ

2016-2018

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ

Quản lý hợp đồng

2018-Nay

Trường đại học Kinh tế quốc dân

Giảng viên khoa KHQL

4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học quản lý và quản lý công

4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Mức độ tham gia
Năm
xuất bản

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

2018

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí

SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG
VIỆC VÀ CÁCH TIẾP CẬN
Tạp chí Kinh tế và phát
TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN
triển. Số tháng 15 NHÂN LỰC: KHẢO SÁT TẠI
05/2018
CTCP KINH DOANH THIẾT
BỊ CÔNG NGHIỆP

Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác
giả)
Tác giả
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4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
Năm
công bố

Tên bài báo

Mức độ tham gia

Tên, số tạp chí công bố,
trang tạp chí

(là tác giả/đồng tác
giả)

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
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

4.2.5. 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

2018

JOB SATISFACTION OF
OPERATION MANAGEMENT
DEPARTMENT AT INDUSTRIAL
EQUIPMENT TRADE JOINT
STOCK COMPANY

Tác giả

Phú Thọ

2018

CHINA’S HIGHER EDUCATION
DEVELOPMENT: POLICY
REVIEW AND
RECOMMENDATIONS

Đồng tác giả

Hà Nội

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

Tên chương trình, đề tài

2018-2019

Kỳ thi trung học phổ thông
quốc gia – Kinh nghiệm quốc
tế và gợi ý chính sách cho
Việt Nam

Cấp quản lý
đề tài
Trường Đại
học Kinh tế
Quốc dân

Trách nhiệm
tham gia
trong đề tài

Chủ trì

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm
thu/chưa 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

Trang 3

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

Tên tổ chức

Vai trò tham gia

5. Các đề tài nghiên cứu khoa học (liên quan đến ngành đăng ký đào tạo) do cơ sở đào tạo
thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)
STT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Số QĐ, ngày QĐ

6. Các hướng NC, lĩnh vực hoặc đề tài NC nhận NCS trong năm học 200... – 200... và số
lượng NCS tiếp nhận
STT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực
nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu
cần nhận NCS

Họ tên, học vị, chức
danh KH người có thể
hướng dẫn NCS

Số lượng NCS có thể nhận
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7. Các công trình công bố của cán bộ khoa học thuộc khoa học đơn vị chuyên môn trong 5
năm trở lại đây
STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

8. Các hội nghị hội thảo khoa học chuyên ngành đã tổ chức từ khi bắt đầu đào tạo tiến sĩ
STT

Tên hội nghị, hội thảo

Số lượng đại
biểu/đại biểu
nước ngoài

Số lượng
báo cáo

Đại điểm và thời gian tổ chức

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

NGƯỜI KHAI

PGS. TS. ĐỖ THỊ HẢI HÀ

ThS. VŨ TRÍ TUẤN
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