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 Thái Nguyên

 KỸ NĂNG MỀM

Thuyết trình

Giao tiếp

Làm việc nhóm

Quản lý thời gian

 NGÔN NGỮ

100%
Tiếng Anh

50%
Tiếng Nga

 SỞ THÍCH

Thể thao

“Các thầy cô giáo như cây thông trên đỉnh núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương, dâng hiến trí tuệ và sức lực cho đời” ( Phạm Văn Đồng).

 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Giảng viên Khoa Quản lý- Luật kinh tế
Nhiệm vụ:

 Giảng dạy bậc Đại học, sau ĐH và nghiên cứu khoa học

Phó Chủ tịch Hội
Nhiệm vụ:

 Đào tạo và hợp tác Quốc tế

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH KT&QTKD Giảng viên Khoa Kinh tế
Nhiệm vụ:

 Giảng dạy bậc Đại học, sau ĐH và nghiên cứu khoa học

Phó trưởng Khoa, Khoa Sau Đại học, Khoa Kinh tếGiảng viên Khoa Kinh tế
Nhiệm vụ:

Giảng dạy bậc Đại học, sau ĐH và nghiên cứu khoa học

 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Trường Đại học Kinh tế &QTKD, Đại học Thái Nguyên

Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn VN

Trường Đại học Kinh tế &QTKD, Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

Phó Giáo sư
Ngành Kinh tế học

Cử nhân
Học viêṇ Báo chí Tuyên truyền

Tiến sĩ
Đại học Quốc gia Philippines LosBanos (UPLB) và Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), Philippines

Thạc sĩ
University of  Malaya (UM), Kuala Lumpur, Malaysia.

Cử nhân
Đại học Kinh tế Quốc dân

 HỌC VẤN

Phó Giáo sư

Triết học

Kinh tế Nông nghiệp

Kinh tế  học

Thống kê Nông nghiệp

Bậc Đại học, sau Đại học
Các học phần giảng dạy đại học: Lý thuyết thống kê, Thống kê Nông nghiệp, Thống kê kinh tế, Statistics in Economics and Business (tiếng Anh), Xây dựng Nôn
Các học phần giảng dạy sau đại học: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế, Kinh tế lượng, Xây dựng nông thôn mới, Kinh tế học quản lý, Quản lý Nhà 
Econometrics, State management of theeconomy (tiếng Anh)

Hướng dẫn 13 luận án Tiến sỹ về Quản lý Kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp và Quản trị Kinh doanh đã bảo vệ thành công
Hướng dẫn gần 100 luận văn Thạc sỹ đã bảo vệ thành công

ü  Tham gia chủ chốt 2 đề tài cấp Nhà nướcü  Chủ nhiệm 2 đề tài cấp Bộ, tham gia chủ chốt 02 đề tài cấp Bộ khácü  Chủ nhiệm 4 đề tài cấp Tỉnh ü  Chủ nhiệm 

- Chủ biên và đồng chủ biên 18 đầu sách (trong đó có 2 đầu sách xuất bản ở nước ngoài) gồm: 5 giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học, 7 sách chuyên khả
biên soạn 4 đầu sách tham khảo khác

Bài báo Hội thảo quốc tế và bài báo đăng tạp chí trong nước thuộc danh mục HĐ chức danh Giáo sư
62 bài báo khoa học gồm 40 bài báo khoa học trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước và22 bài báo trên các Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia và quốc

 HOẠT ĐỘNG

Giảng dạy

Hướng dẫn luận án Tiến sỹ, luận văn Thạc sỹ

Nghiên cứu khoa học

Viết giáo trình và tài liệu tham khảo

Bài báo

 GIẢI THƯỞNG

• 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 Bằng khen cấp Tỉnh• 06 bằng khen cấp Bộ• 01 Huân chương Lao động hạng Nh
phát triển văn hóa, giáo dục Việt Nam

© jobsgo.vn



© jobsgo.vn


