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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

 

Họ và tên NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 

Ngày tháng năm sinh 17/03/1978 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An 

Địa chỉ liên lạc 
Phòng 303-M11-Tập thể Láng Trung, Phường Láng Hạ,  

Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại di động 0839803978 

Email vannth@neu.edu.vn 

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị 2018, ĐHTH Leeds - Vương Quốc Anh 

Đơn vị công tác  Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKTQD 

 

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 

3/2001 Cử nhân Kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại Thương 

9/2005 Thạc sĩ Quản trị Marketing quốc tế ĐHTH Leeds, Vương quốc Anh 

8/2018 Tiến sĩ Quản lý (Giáo dục quốc tế) ĐHTH Leeds, Vương quốc Anh 

 

2.2. Các khóa đào tạo ngắn han 
 

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

6/2015 

Nghiên cứu định tính trong các ngành 

khoa học xã hội (Qualitative research 

methods for the Social Sciences) 

ĐHTH Sheffield, UK 

1/2014-6/2014 
Phương pháp nghiên cứu (Research 

methods) 
University of Leeds, UK 

4/2013 Professional training on Teaching at TEG International College, 
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Higher Education in the 21st century Singapore 

5/2012 
Total Quality Management (TQM) trong 

giáo dục Đại học  

Trường ĐHKTQD hợp tác cùng 

trường ĐH Saint’s Mary, Canada 

10/2011-1/2012 Nghiệp vụ sư phạm 
Đại học Giáo dục,  

Đại học quốc gia Hà Nội 

7/2011 

Tập huấn chuyên môn chương trình 

BTEC HND (Higher National Diploma) 

dành cho các cơ sở giáo dục tại Châu Á 

Tổ chức Edexcel UK tại 

Singapore 

1/2010 
Tập huấn chuyên môn về Quản lý giáo 

dục Đại học  

TEG International College, 

Singapore. 

7/2007 

Chương trình đào tạo hè với chủ đề 

“Sustainable development in Vietnam 

beyond the international integration”. 

ĐHKTQD kết hợp với University 

of Paris 13 và University of 

Rouen, Pháp. 

 

2.3. Trình độ ngoại ngữ 
 

IELTS 6.5 thi ngày 6/7/2013 

Kỹ năng nghe: 6.5; Kỹ năng đọc: 7.0; Kỹ năng viết: 6.0; Kỹ năng nói: 7.0 

 

3. Quá trình công tác 
 
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

6/2019-nay Khoa Quản trị kinh doanh Giảng viên 

9/2018-5/2019 Viện Đào tạo quốc tế Ban đào tạo sau đại học 

1/2014- 8/2018 ĐHTH Leeds, UK Nghiên cứu sinh 

6/2011-12/2013 Viện Đào tạo quốc tế Trưởng ban đào tạo Đại học 

5/2006-5/2011 Khoa quản lý đào tạo quốc tế Điều phối chuyên môn 

2001-2003 Công ty XNK Intimex Nghiên cứu thị trường 

2000-7/2001 Trung tâm tích hợp hệ thống,  

Tập đoàn  CMC 

Trợ lý dự án 

 

4. Nghiên cứu khoa học 

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý và Kinh doanh 

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: Quản lý chất lượng, Quản lý giáo dục quốc tế, Quản trị 

quốc tế 

 

4.2. Các bài báo khoa học, báo cáo hội thảo hội nghị  
 
 

Thời 

gian  
Tên bài báo/báo cáo Tên, số tạp chí công bố/ Mức độ tham gia  
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Tên hội thảo (là tác giả/đồng tác giả) 

7/2015 International Collaboration in 

University Course Provision: 

Case Study 2 

Higher Education 

Leadership & 

Management (CHEM), 

Provisional Summer 

School Conference, 

University of Leeds, UK 

Tác giả  

11/2013 Kiểm định chất lượng trong 

chương trình liên kết đào tạo 

quốc tế 

Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, số đặc biệt, tháng 

11/2013 

Đồng tác giả  

4/2012 Kinh nghiệm trong công tác 

quản lý sinh viên chương trình 

Cử nhân quốc tế tại trường 

ĐHKTQD (IBD@NEU). 

Kỷ yếu hội thảo, Tổng kết 

5 năm phát triển chương 

trình Tiên tiến và chất 

lượng cao tại trường 

ĐHKTQD 

Đồng tác giả 

9/2011 Chuyển giao công nghệ khoa 

học tại các trường đại học khối 

kinh tế tại Việt Nam: Kinh 

nghiệm quốc tế và bài học cho 

Việt Nam. 

Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, số 171, tháng 9/2011 

 

Đồng tác giả 

 

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  

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề 

tài (đã nghiệm 

thu/chưa nghiệm 

thu) 

8/2018-nay 

Nghiên cứu định mức lao 

động kinh tế, kỹ thuật của 

giáo viên phổ thông theo định 

hướng đổi mới giáo dục phổ 

thông và đổi mới cơ chế quản 

lý nhân sự trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông 

Đề tài cấp quốc 

gia  

Mã số: 

KHGD/16.20.ĐT

.029 

 

Thành viên Đang triển khai 

8/2018 - 

nay 

Nghiên cứu đánh giá thực 

trạng định mức lao động kinh 

kế, kỹ thuật của giáo viên và 

đề xuất định mức kinh tế, kỹ 

thuật của giáo viên trường 

chuyên, trường bán trú, 

Đề tài cấp Bộ  

Mã số: 

KHGD/16.20.ĐT

.029.7 

 

Chủ nhiệm 

đề tài 
Đang triển khai 
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trường dân tộc nội trú, trường 

liên cấp đáp ứng yêu cầu đổi 

mới chương trình giáo dục 

phổ thông. 

2011-2012 

Hoàn thiện quy trình quản lý 

các chương trình liên kết đào 

tạo quốc tế tại một số trường 

đại học khối kinh tế tại Việt 

Nam. 

Đề tài cấp Bộ Mã 

số: B2010.06141 

 

Thành viên  Đã nghiệm thu 

2009-2010 

Giải pháp phát triển chuyển 

giao công nghệ khoa học tại 

một số trường đại học khối 

kinh tế tại Việt Nam 

Đề tài cấp Bộ 

Mã số: 

B2009.06.139C 

Thành viên Đã nghiệm thu 

2006-2007 

Chuyển giao công nghệ đào 

tạo sau đại học về kinh tế và 

quản lý công từ các chương 

trình liên kết đào tạo với 

nước ngoài trong các trường 

đại học ở Việt Nam - bài học 

kinh nghiệm và những giải 

pháp định hướng 

Đề tài cấp Bộ  

Mã số:  

B2006.06.22  

 

Thành viên Đã nghiệm thu 

 

4.4. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu 
 

Họ tên  

học viên 
Đề tài luận án Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

Đỗ Hải Yến “Solutions to increase the 

awareness of TIT’s joint 

international education 

program 2+2”.  

(Luận văn bằng Tiếng Anh) 

Chương trình Cao học 

Việt-Bỉ, hợp tác giữa 

trường ĐHKTQD và 

ĐHTH Tự do Vương 

quốc Bỉ - MBA 10 

2010-2012 Hướng dẫn 

chính 

 

Nguyễn 

Phương 

Dung 

“Investigate customer 

behavior of Mobile TV 

services at VNPT”  

(Luận văn bằng Tiếng Anh) 

Chương trình Cao học 

Việt-Bỉ, hợp tác giữa 

trường ĐHKTQD và 

ĐHTH Tự do, Vương 

quốc Bỉ -MBA 9 

2009-2011 Hướng dẫn 

chính 

 

 

4.5. Giải thưởng về nghiên cứu và các đóng góp trong công tác  
 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

2013 Học bổng 911 dành cho cán bộ giảng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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cử đi làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài    (QĐ số 5938/QĐ-BGDĐT ngày 

18/12/2013) 

2013 

Bằng khen của Bộ trưởng vì đóng góp xuất sắc 

trong quá trình xây dựng và phát triển Viện Đào 

tạo Quốc tế.   

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(QĐ số 5383/QĐ-BGDĐT ngày 

14/11/2013) 

2012 

Giấy khen của Viện trưởng vì thành tích tốt trong 

công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học 

(sinh viên đạt giải 3 cuộc thi “Tài năng trẻ khoa 

học”)  

Viện Đào tạo quốc tế 

(QĐ số 14/QĐ-ĐTQT ngày 

7/5/2012) 

 

2008 

Giấy khen của Hiệu trưởng vì đã có thành tích tốt 

trong công tác quản lý và đóng góp tích cực vào 

sự phát triển chung của Khoa Đào tạo Quốc tế  

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

(QĐ số 2599/QĐKT-KTQD ngày 

24/12/2008). 

 

5. Kinh nghiệm giảng dạy và quản lý 

5.1. Giảng dạy 

 Tham gia giảng dạy các chương trình bằng Tiếng Anh: 

 - Research project 

 - Market research 

 - Business research 

 - Personal and Professional Development  

5.2. Quản lý 

 Gần 15 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại 

Trường ĐHKTQD: Phụ trách chuyên môn và công tác quản lý chất lượng của các chương trình 

quốc tế.  

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

Hà Nội, ngày …… tháng ……. Năm 2019. 

NGƯỜI KHAI 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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