LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
- Họ và tên: Trương Thị Thùy Dung

Giới tính: nữ

- Ngày tháng năm sinh: 29/08/1980

Nơi sinh: Hà Tĩnh

- Quê quán: Thạch phú – Thạch Hà – Hà Tĩnh
- Học vị: Thạc sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị.
- Địa chỉ liên lạc: Khoa Lý luận chính trị, tầng lửng, 39 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 0982 262640 Email: dungttt@buh.edu.vn
- Môn giảng dạy: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin và Phương pháp
nghiên cứu khoa học.
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
- Hệ đào tạo: ĐH chính quy
- Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế TPHCM
- Ngành học: Kinh tế chính trị
- Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002

2. Sau đại học:
- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.

Năm cấp bằng: 2007

- Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế Luật TPHCM
- Tiến sĩ chuyên ngành: …………………………… Năm cấp bằng: ………………….
- Nơi đào tạo: …………………………………………………………………………….
- Tên luận án: …………………………………………………………………………...
3. Ngoại ngữ: ……Tiếng Anh ………………………………………………………….
III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Từ …đến
Quá trình công tác
Lĩnh vực chuyên môn

2003-2006 Giảng viên tập sự
3/2007
Giảng dạy
đến nay

Kinh tê Chính trị
Kinh Tế Chính Trị

Nơi công tác

ĐH Cần Thơ
ĐH
Ngân
TP.HCM

Hàng

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Stt
Tên đề tài
Tham gia
1

Vốn cho phát triển các ngành nông Chủ nhiệm
nghiệp trọng điểm TP.HCM

Cấp

Năm nghiệm
thu

Cơ sở

2013

2
3

4

5
6

“Phát triển Rau an toàn trên địa bàn Thành viên
TP.HCM”
“Đẩy mạnh cổ phần hóa trong quá Thành viên
trình tái cấu trúc DNNN ở
TP.HCM”
“Khắc phục ảnh hưởng lối sống Thành viên
thực dụng đối với sinh viên Ngân
hàng TP.HCM hiện nay”
“Giải pháp hoàn thiện thể chế kinh Thành viên
tế ở Việt Nam”
“Sự hài lòng của người tiêu dùng về Chủ nhiệm
chương trình bình ổn hàng LTTP
thiết yếu trên địa bàn TPHCM”.

2. Các công trình khoa học đã công bố:
Stt
Tên công trình
1

Mức độ
tham gia
Tác
giả
Nguồn nhân lực chất lượng cao

trong chặng đường phát triển mới
2
3

4

5

6

7

Quy mô và hiện trạng thị trường nội Tác giả
địa Việt Nam
Nâng cao tiềm lực doanh nghiệp nhỏ
và vừa trong hội nhập ngày nay

Tác giả

Đánh giá năng lực đáp ứng nhu cầu Tác giả
vốn cho phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn vốn hỗ trợ cho các ngành Đồng tác
Nông nghiệp trọng điểm trên địa bàn giả
TPHCM
Đổi mới thể chế kinh tế - Khâu đột phả Tác giả
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong
bối cảnh hội nhập.
Vai trò của văn hóa trong việc nâng cao Tác giả
chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt
Nam hiện nay.

3. Sách tham khảo, giáo trình
Stt
Tên sách

Mức độ
tham gia
Thành
viên

1

Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam (Bộ sách kỷ niệm 1000 năm
Thăng Long Hà Nội).

2

“Những nguyên lý cơ bản của chủ Thành
viên
nghĩa Mác - Lênin”

Cơ sở

2013

Cơ sở

2014

Cơ sở

2015

Cơ sở

2015

Cơ sở

2015

Nơi công bố
ĐH Kinh tế
luật – ĐHQG
TPHCM
ĐH Tôn Đức
Thắng
ĐH Kinh tế
luật – ĐHQG
TPHCM
ĐH Kinh tế
luật – ĐHQG
TPHCM
UBND tỉnh
Kiên Giang

Năm công
bố

2011
2010
8/2011
11/2011

3/2012

Hội Thảo
Quốc gia

11/2015

Hội Thảo
Quốc gia

12/2015

Nơi xuất bản
NHÀ XUẤT
BẢN TRẺ
NXB Chính
Trị Quốc gia

Năm xuất
bản
2010

2014

4. Hướng dẫn Sau đại học
1. Số lượng học viên cao học hướng dẫn thành công: ...............................................................

2. Số lượng nghiên cứu sinh hướng dẫn thành công: ...............................................................
5. Hướng nghiên cứu
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu đề tài “Vấn đề việc làm của sinh viên trường ĐH Ngân
Hàng” .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015
Xác nhận của cơ quan

