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LÝ LỊCH KHOA HỌC
1

Họ và Tên: PHẠM HOÀNG CƯỜNG

2

Năm sinh: 02/07/1987

4

Học hàm:

Nam/Nữ: Nam

3

Năm được phong học hàm:

Học vị: .Thạc sỹ................................................. Năm đạt học vị: .2012...............................
5

Chức danh nghiên cứu: Giảng viên
Chức vụ: Giảng viên

6

Địa chỉ nhà riêng: 204A, TT BTL Biên phòng, ngõ 120 Trần Bình, Mai Dịch,
Cầu Giấy, Hà Nội

7

Điện thoại: 0974259575
Fax:

8

E-mail: stevepham@hotmail.co.uk

Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED) - Bộ Giáo dục & Đào tạo
Họ và tên lãnh đạo tổ chức: PGS.TS Phạm Quang Hưng
Điện thoại của lãnh đạo tổ chức:
Địa chỉ tổ chức: 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9

Quá trình đào tạo

TT

Bậc đào tạo

1
2

Đại học
Thạc sỹ

10
TT

1

2

Nơi đào tạo

Chuyên môn

ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU)

Kinh tế kế hoạch

University of the West

Truyền thông

England (UWE)

Marketing

Năm tốt
nghiệp
2009
2012

Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm... đến
năm...)
T1/2011 –
T7/2014

Vị trí công tác

Nhân viên, chuyên viên
tư vấn Marketing

T1/2015 - T8/2016 Tư vấn viên

Tổ chức công tác

Địa chỉ tổ chức
Thành phố Bristol,

Boots Inc., Anh Quốc

Anh Quốc
TT TVGD Quốc tế, Cục 21 Lê Thánh Tông,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐTVNN, Bộ GD & ĐT

Các công trình khoa học đã công bố
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài/dự án trong 05 năm
gần nhất)
TT
Tên công trình
Là tác giả hoặc
Nơi công bố
Năm
11

đồng tác giả

(tên tạp trí đã đăng công
công bố
trình)
12 Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống
cây trồng đã được cấp (liên quan đến đề tài/dự án - nêu có)
(bài báo, công trình.)

13
TT

14

Năm cấp
văn bằng

Tên và nội dung văn bằng

TT

Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến đề tài/dự án - nếu có)
Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian
(bắt đầu - kết
thúc)

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 05 năm gần đây thuộc
lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/dự án - nếu có)

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm
vụ khác đã chủ trì

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm
vụ khác đã tham gia

Cấp quản lý
(cấp Nhà nước,
Bộ, Thành phố,
cơ sở)
Cấp quản lý
(cấp Nhà nước,
Bộ, Thành phố,
cơ sở)

Thời gian
(bắt đầu - kết
thúc)

Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)

Thời gian
(bắt đầu - kết
thúc)

Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)

CÁ NHÂN
(Họ tên và chữ ký)
(Đã ký)

ThS Phạm Hoàng Cường

