LÝ LỊCH KHOA HỌC TÓM TẮT CỦA CÁ NHÂN
1. Học hàm, học vi, họ và tên: ThS. Mai Hương Giang
Năm sinh: 1990
2. Quá trình học tập và công tác
Từ 2008 -2012

Sinh viên Học Viện Ngân Hàng – Được bằng khen
“Thủ khoa đầu ra các trường đại học, học viện trên
địa bàn TP Hà Nội năm 2012”

Từ 10/2012- 1/2014

Thạc sỹ University of Leicester, UK

Từ 1/2014 – 6/2014

Chuyên viên tư vấn tài chính, VP Bank

Từ 9/ 2014 – nay.

Giảng viên Học viện Ngân hàng.

3. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: Kinh doanh quốc tế, kinh tế, tài chính ngân hàng.
4. Các công trình khoa học đã công bố
TT
Tên công trình
Nơi công bố
(bài báo, công trình...)
(tên tạp chí đã đăng công trình)
1

2

Năm công bố

Một số mô hình của nền kinh tế
chia sẻ và vấn đề đặt ra đối với nhà Tạp chí Ngân hàng, số 5.
quản lý. (Tác giả)

2015

Văn hóa doanh nghiệp của Nhật Kỷ yếu khoa học khoa
Bản và bài học kinh nghiệm áp
Quản trị kinh doanh
dụng tại Việt Nam. (Tác giả)

2011

5. Các đề tài nghiên cứu chủ trì hoặc tham gia
Tên chương trình, đề
Năm bắt đầu –
Tình trạng chương trình,
tài, dự án, đề án,
năm kết thúc
đề tài, dự án, đề án
nhiệm vụ khác đã
tham gia
Chỉ số thanh khoản hệ
thống và khả năng ứng
dụng đối với hệ thống
ngân hàng thương mại
Việt Nam.

Đang thực hiện

2014-2015

1

Cấp quản lý
(cấp nhà nước/
ngành/ cơ sở/ khác)
Ngành

“Hoạt động PR trong
giao dịch một cửa của
các
NHTM
Việt
Nam”.

Đã hoàn thành

2012

6. Giải thưởng về khoa học liên quan
TT
Hình thức và nội dung giải thưởng
1

Cơ sở

Năm tặng thưởng

Giải ba nghiên cứu khoa học sinh viên với đề tài
“Hoạt động PR trong giao dịch một cửa của các
NHTM Việt Nam”.

2

2012

