CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: TRƢƠNG THỊ HẠNH

2. Ngày tháng năm sinh:

Giới tính: Nữ

Nơi sinh:

3. Quê quán:
4. Chức vụ: Giảng viên
5. Học hàm, học vị: Cử nhân
6. Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế quốc tế
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Điện thoại:

Email:

9. Môn giảng dạy: Kinh tế vi mô và Kinh tế công cộng.
10. Quá trình đào tạo
Từ… đến

Ngành nghề đào tạo

Nơi đào tạo

Đào tạo chính quy
3/1982 -> 3/1986

Đại học chính quy chuyên ngành Đại học Ngân hàng TP. HCM
Tài chính – Ngân hàng

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ liên quan
2/8-14/8/1993

7/7-25/7/1997

Kiến thức cơ bản về Ngân hàng Trung tâm đào tạo và nghiên cứu
trong nền kinh tế thị trƣờng
khoa học ngân hàng.
Sự chuyển đổi của Việt Nam: thị Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM
trƣờng và sự cạnh tranh trong nền
kinh tế toàn cầu.

23/8-28/8/2007

Phƣơng pháp giảng dạy đại học Trƣờng Đại học Sƣ phạm TP.HCM
và đánh giá kết quả học tập

29/8-31/8/2001

Phƣơng pháp nghiên cứu khoa Trƣờng Đại học Sƣ phạm TP.HCM
học

11. Quá trình công tác

1

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm/ môn giảng dạy

04/198602/1988

Ngân hàng tỉnh Quảng
Nam-Đà Nẳng

Cán bộ Tín dụng phòng công nghiệp

03/198802/1990

Ngân hàng Thị xã Ban mê Cán bộ Tín dụng phòng công – thƣơng
Thuột
nghiệp

03/1990 đến
nay

Trƣờng Đại học Ngân
hàng TP.HCM

Giảng viên môn Kinh tế công cộng và môn
Kinh tế Vi mô

12. Những tiếng nước ngoài đã biết
Tên tiếng nước ngoài

Trình độ (ghi rõ tương đương A, B, C hoặc đại học)
Đọc hiểu

Viết

Nói

Nghe

B

B

A

B

Anh

13. Kết quả NCKH
11.1. Bài báo khoa học đã công bố
TT

Tên bài báo

Số tác

Tên tạp chí,

khoa học

giả

kỷ yếu

Số

Trang

Năm
công
bố

1.
2.
11.2. Đề tài nghiên cứu đã tham gia: (tại Trường và tại các đơn vị bên ngoài)
T
T

Tên đề tài nghiên cứu/
Lĩnh vực ứng dụng

Năm
hoàn
thành

11

Tài liệu tham khảo Kinh 2011

Đề tài cấp
(NN, Bộ,
Ngành,
Trường)
Cấp trƣờng

tế học Vi mô

Số
trang

350

Trách nhiệm tham
gia

Đồng tác giả với
giảng viên Nguyễn
Thanh Minh

12

Giáo trình Kinh tế học

2015

Vi mô

3

Tóm tắt lý thuyết-Câu
hỏi-Bài tập Kinh tế học

2015

Cấp trƣờng (

Thành viên với chủ

đã nghiệm thu

biên Nguyễn Thanh

tháng 4/2015)

Minh

Cấp trƣờng

Thành viên

2

Vi Mô
Thực hiện chƣơng trình
4

khung mới của ngành

Thành viên
2015

Cấp trƣờng

Kinh tế Quốc tế
11.3.Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...):
................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và tôi xin chịu trách
nhiệm trƣớc Nhà trƣờng về những lời khai đó.
TP.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2015
Xác nhận của Trưởng đơn vị

Người khai kí tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ghi rõ chức danh, học vị)

CN. TRƢƠNG THỊ HẠNH

3

