
Bùi Thị Thu
Hương

Giảng viên

 huongbui.ptit@gmail.com

 0946800041

 02/04/1986

 Thái Nguyen

 KỸ NĂNG

Giảng Viên
 13 năm kinh nghiệm

 KỸ NĂNG MỀM

Giao tiếp

Thuyết trình

Giải quyết vấn đề

Quản lý thời gian

 NGÔN NGỮ

50%
Tiếng Anh

 SỞ THÍCH

Du Lịch

Là giảng viên cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục; là nhà khoa học trong lĩnh vực Quản lý kinh tế.

 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Giảng viên Khoa Quản lý- Luật kinh tếTrường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Một số môn học đảm nhiệm: Tâm lý học quản trị kinh doanh, Tâm lý học quản lý, Quản trị học, Lý thuyết hệ thống

- Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanhTrường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Một số môn học đảm nhiệm: Tâm lý học quản trị kinh doanh, Tâm lý học quản lý, Quản trị học, Điều tra xã hội học, Quản lý thị trường bất động sản

 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Giảng viên

Giảng viên

Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội

Đại học Thương Mại

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

 HỌC VẤN

- Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Tiến sỹ Quản lý kinh tế

- Cử nhân Tiếng Anh

Bậc đại học, bậc Thạc sỹ

Đề tài khoa học: 07 đề tài cấp cơ sở ( Chủ trì 06 đề tài cơ sở, Tham gia 01 đề tài cơ sở); 03 đề tài cấp Đại học (Chủ trì 01 đề tài, Tham gia 02 đề tài)

20 bài báo, báo cáo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước, kỷ yếu hội thảo

Tham gia biên soạn: 01 thành viên (giáo trình)

 HOẠT ĐỘNG

Giảng dạy

Nghiên cứu khoa học

Bài báo và báo cáo khoa học

Sách và giáo trình

 GIẢI THƯỞNG

- Giấy khen cấp Đại học Thái Nguyên theo QĐ 2/PTTTDN ngày 04/04/2014, đạt giải khuyến khích sản phẩm sáng tạo trẻ
- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở theo QĐ 633/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 13/07/2015
- Giấy khen cấp Đại học Thái Nguyên theo QĐ 1960/QĐ-ĐHTN ngày 04/09/2015, đạt giải khuyến khích sản phẩm sáng tạo tr
- Giấy khen Đảng viễn xuất sắc theo QĐ 28/QĐ-ĐU ngày 25/01/2016, đã có nhiều thành tích trong công tác
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