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III. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1) Các môn giảng dạy: (Chuyên ngành Quản lý dự án/ Quản lý xây dựng)
- Môn 1: Phân tích định lượng trong kinh doanh /quản lý xây dựng
(Quantitative Analysis for Business Management and Construction)
- Môn 2: Quản trị vận hành (Quản trị sản xuất kinh doanh trong xây dựng)
(Production and Operation Management)
- Môn 3: Quản trị dự án (Quản lý dự án đầu tư xây dựng)
(Project Management/ Project Management in Construction)
- Môn 4: Tin học ứng dụng trong quản lý dự án & xây dựng (BIM, Primavera,..)
(IT in Construction & Project Management)
- Môn 5: Kinh Tế Xây Dựng/Kinh tế kỹ thuật (tên mới: Thẩm định dự án đầu tư)
(Engineering Economy/Project Investment Analysis/ Project Appraisal)
- Môn 6: Quản lý an toàn và năng suất lao động trong xây dựng
(Productivity & Safety Management in Engineering and Construction)
- Môn 7: Thống kê ứng dụng và phương pháp nghiên cứu trong quản lý xây dựng
(Research methods in Business/ Management for Construction)

2) Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách
a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:
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Tên Giáo trình, Tài liệu học
tập
Giáo trình Tin học trong Quản
lý Xây dựng (Chủ biên)
Giáo trình Phương pháp định
lượng trong quản lý kinh
doanh dự án xây dựng (Chủ
biên)
Giáo trình Đánh giá & lựa
chọn dự án đầu tư (Chủ biên)

3

Số tín chỉ

Năm hoàn
thành

Ghi chú

2

2008

Bộ Giáo Dục
Đào Tạo

3

2015

Nhà xuất bản
Xây dựng
–Bộ Xây dựng

3

2015

Nhà xuất bản
Xây dựng
–Bộ Xây dựng

b) Các bài báo đã công bố:
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3) Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế kỹ thuật (Engineering economy),
Quản lý dự án & Xây dựng (Construction / Project Management),
Phương pháp định lượng & Khoa học ứng dụng trong quản lý
(Quantitative Methods and Management Science), Quản lý rủi ro
(Risk Management)
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