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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT - Phụ lục IV) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:      NGUYỄN THỊ PHƯỢNG                 Giới tính:   nữ  

Ngày, tháng, năm sinh:   05 /5 / 1986           Nơi sinh:  Triệu Sơn – Thanh Hóa  

Quê quán:Thị Trấn Triệu Sơn-Triệu Sơn-Thanh Hóa;   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:    Thạc sĩ                Năm, nước nhận học vị: 2012/Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                         Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Giảng viên khoa Văn hóa xã hội  

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học văn hóa, thể 

thao và du lịch Thanh Hóa  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 263 Phố Giắt – Thị trấn Triệu Sơn – 

Triệu Sơn – Thanh Hóa  

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0373. 953388   NR: 0373. 867533     DĐ: 01682673679 

E-mail:  nguyenthiphuong0505@gmail.com 

Số CMND:       172331533          Ngày cấp:  26/11/2001 Nơi cấp: CA Thanh 

Hóa 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:        Chính quy  

Nơi đào tạo:       Đại học Hồng Đức  

Ngành học:         Sư phạm Toán  

Nước đào tạo:     Việt Nam                           Năm tốt nghiệp: 2008 

Bằng đại học 2:                                             Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành:  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học  

- Năm cấp bằng:             2013 

Nơi đào tạo:                 Đại học Vinh  
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3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh  

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: B1 

Mức độ sử dụng: cơ  bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

        4/2013 – nay  Trường Đại học văn hóa 

thể thao và du lịch Thanh 

Hóa 

Giảng viên khoa văn hóa xã hội 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Nă

m hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 

Đổi mới phương pháp 

giảng dạy môn thống kê 

học tại trường đại học văn 

hóa, thể thao và du lịch 

Thanh Hóa 

2015 
Cấp 

trường 
Nghiên cứu viên  

2 

Mô hình thiết chế văn hóa 

cơ sở khu vực đô thị giai 

đoạn 2012- 2020  

 

2012 Cấp tỉnh Nghiên cứu viên 

3 

“Xây dựng bộ mã dữ liệu 

tài sản ứng dụng cho phần 

mềm quản lý tài sản tại 

trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa” 

2017 
Cấp 

trường 
Nghiên cứu viên 
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2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 

Viết bài “Vận dụng các 

phương pháp thống kê 

trong việc nghiên cứu về 

hoạt động kinh doanh du 

lịch” 

2014 

Tập san TTKH của số 7 – Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa 

2 

A generalization of 

Mason's theorem for 

function of several 

variables" 

 

2013 
Bài đăng tạp chí khoa học Vinh số 

2A/2013(ISSN 

3 

Viết bài “Một số giải pháp 

giúp sinh viên học tập 

môn thống kê học tại 

trường ĐHVH TT&DL 

Thanh Hóa” 

2015 Bài đăng kỷ yếu hội nghị cấp khoa  

4 

Viết bài  "Thực trạng cơ 

sở vật chất trang thiết bị 

giáo dục tác động tới quá 

trình dạy và học tại trường 

ĐHVH TT&DL Thanh 

Hóa" 

2015 

Bài đăng kỷ yếu hội thảo khoa học 

Cấp trường Nâng cao năng lực quản 

lý và đào tạo tại trường ĐHVH 

TT&DL Thanh Hóa,(T12/2015): 

5 

Trắc nghiệm khách quan 

đối với việc đánh giá năng 

lực tư duy của sinh viên 

trong việc dạy và học các 

học phần Toán tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh 

2016 

Kỷ yếu hội thảo đề tài cấp cơ sở 

"Phần mềm thi trắc nghiệm tại 

trường ĐHVHTT&DL Thanh Hóa" 
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Hóa  

6 

Nâng cao hiệu quả NCKH 

cho bộ phận GV kiêm cán 

bộ hành chính tại trường 

ĐHVHTT&DL Thanh 

Hóa -   

 

tháng 

6/2018 

Tài liệu HTKH cấp trường "Đổi 

mới, nâng cao chất lượng NCKH 

của đội ngũ CBGV nhà trường trong 

giai đoạn hiện nay"  

 

                               

 

 

 


