
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 Phương Hiền

Ngày tháng năm sinh 04/07/1977

Giới tính Nữ

Nơi sinh Ninh Bình

Địa chỉ liên lạc Khoa Quản trị kinh doanh - ĐH Kinh tế quốc dân

Điện thoại cơ quan

Điện thoại nhà riêng

Điện thoại di động 0983663111

Email  phuonghienneu@yahoo.com

Học vị Tiến sĩ

Năm, nơi công nhận học vị 2014 - ĐH KTQD

Chức danh khoa học 

Năm phong chức danh khoa học 

Chức vụ và đơn vị công tác 
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ 
hưu)

Giảng viên bộ môn QTDN- Khoa QTKD-ĐH 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

1999 Đại học Tài chính doanh nghiệp ĐH KTQD

2003 Thạc sĩ QTKDCN&XD ĐHKTQD

2014 Tiến sĩ QTKD ĐHKTQD

2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn 

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo

9/2013 Những vấn đề cốt yếu về quản trị công ty ĐH Saint Mary’s – Canada

9/2013 Kỹ năng lãnh đạo ĐH Saint Mary’s – Canada

10/2013 Kỹ năng quản trị ĐH Saint Mary’s – Canada
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11/2013 Tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề ĐH Saint Mary’s – Canada

5/2014 Phần mềm quản lý ERP ĐH Kinh tế quốc dân

6/2014 Phương pháp nghiên cứu khoa học ĐH Kinh tế quốc dân

3/2018 Công dân tích cực Hội đồng Anh - Việt Nam

5/2018 Enterprises training ITC, tại ĐH KTQD

2.3. Trình độ ngoại ngữ 

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng

Anh Sử dụng tốt

3. Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

5/2000-nay K. QTKD- ĐHKTQD Giảng viên

4. Nghiên cứu khoa học 

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu:

- Hoạch định chiến lược

- Tổ chức doanh nghiệp

- Kỹ năng lãnh đạo

- Tổ chức văn phòng

- Ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản

- Nghiệp vụ thư ký

- Kỹ năng quản trị - quản lý thời gian

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

2004 QTVP Tham gia NXB ĐHKTQD

2008 Kinh tế & tổ chức sản xuất Tham gia NXB ĐHKTQD

2009 Bài tập Kinh tế & tổ chức sản 
xuất

Tham gia NXB ĐHKTQD

2011 QTDN Tham gia NXB ĐHKTQD

2012 Thực hành QTDN Tham gia NXB ĐHKTQD

2012 QTVP Chủ biên NXB ĐHKTQD

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)
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2009 Vai trò của giám đốcViệt trong 
cơn bào khủng hoảng tài chính

KTPT tháng 7/09 Tác giả

2011 Năng lực lãnh đạo của CEO 
Việt Nam- Phát hiện từ cuộc 
điều tra CEO, HĐQT và thuộc 
cấp

KTPT tháng 7/2012 Tác giả

2012 Năng lực lãnh đạo dưới “ lăng 
kính” quản trị

Tạp chí Thương mại số 
tháng 7/2012

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

06/2012 Phảt triển doanh nghiệp xã hội  ở Việt 
Nam- góc nhìn từ việc thúc đẩy trách 
nhiêm xã hội của doanh nghiệp thông 
qua năng lực lãnh đạo của CEO

Tác giả ĐH Kinh tế quốc 
dân

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

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

2/2015 “Tiếp sức” cho doanh nghiệp xã hội
ở Việt Nam –Góc nhìn từ hoạt động
giảng dậy ở trường Đại học

Tác giả ĐH Kinh tế quốc 
dân

11/2015 Tác động của hoạt động lãnh đạo của 
CEO tới kết quả hoạt động của doanh 
nghiệp(bài viết bằng tiếng Anh)

Tác giả ĐH Bách Khoa Hà 
Nội

10/2017 Sáng tạo, đổi mới để phát triển bền 
vững – Vai trò lãnh đạo của người 
CEO 

Tác giả ĐH Kinh tế quốc 
dân

10/2018 Hỗ trợ sinh viên tiếp cận thị trường lao
động trong thời đại công nghiệp 4.0

Tác giả ĐH Kinh tế quốc 
dân

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
đ
ề
 
t
à
i

Trách nhiệm
t
h
a
m
 
g
i
a

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/chưa
nghiệ

m
thu)
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2006-2007
Quy hoạch phát triển Kinh tế
xã hội quận Hai Bà Trưng-TP

Hà Nội
Thành phố Tham gia Đã nghiệm thu

3/2012
Đề tài cơ sở” năng lực lãnh 
đạo của đội ngũ CEO Việt 
Nam

Cơ sở Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

8/2013

Đề tài "Incentive 
compensation systems 
following the influence  of 
organizational culture", mã 
số KQTD/E2013.47

Cơ sở Tham gia
Đã nghiệm thu 
ngày 07/8/13 đạt 
loại xuất sắc

5/2016

Đề tài "The impact of 
leadership on firm 
performance in Ha Noi", 
mã số KQTD/E2015.49

Cơ sở Chủ nhiệm
Đã nghiệm thu 
ngày 18/5/16 đạt 
loại tốt

6/2016

Hoàn thiện quản trị bậc đại 
học (hệ chính quy) tại trường 
ĐH Kinh tế quốc dân mã số 
KTQD/V2015.15

Cơ sở Tham gia
Đã nghiệm thu 
ngày 10/6/16 đạt 
loại tốt

1/2018

Thực thi trách nhiệm xã hội 
của các doanh nghiệp dệt may
Việt Nam trong điều kiện hội 
nhập TPP

Bộ Tham gia
Đang hoàn thành 

Chưa nghiệm thu

1/2018

Hỗ trợ sinh viên tiếp cận thị 
trường lao động – Nghiên cứu
ở trường ĐH Kinh tế quốc 
dân KTQD/E2018.07

Cơ sở Chủ nhiệm
Đang hoàn thành

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
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4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS 

Họ tên NCS Đề tài luận án

Cơ sở đào
t
ạ
o

Thời gian
Vai trò hướng

d
ẫ
n

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học 

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và
ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế…

Tên tổ chức Vai trò tham gia

                             Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2019

      TL. HIỆU TRƯỞNG                                            NGƯỜI KHAI

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLKH

   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                      TS.Trần Thị Phương Hiền
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