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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ LƢỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC
Họ và tên: NGUYỄN DUY LINH

Giới tính: Nam

Trình độ chuyên môn: THẠC SỸ

Chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm: KHÁ

Chức danh : GIẢNG VIÊN Chức vụ : KHÔNG
Đơn vị công tác : KHOA TÀI CHÍNH – ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
E-mail: linhnd@buh.edu.vn
Các môn học đã và đang đảm nhiệm giảng dạy:
- Thị trường tài chính và Các định chế tài chính
- Nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
(Kể cả những đơn vị đã công tác trước đây và hiện nay)

Thời gian
2009 - 2010

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm/ môn giảng dạy

Ngân hàng Xuất Nhập
Khẩu Việt Nam

Cán bộ tín dụng

2010 đến nay Trường ĐH Ngân Hàng
TP.HCM

Giảng viên/Môn Thị trường tài chính và các
định chế tài chính

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: (tại Trường và tại các đơn vị bên ngoài)

TT
01

Tên đề tài nghiên cứu/
Lĩnh vực ứng dụng
Chứng chỉ tham gia đầu

Năm hoàn
Đề tài cấp (NN, Bộ,
thành
Ngành, Trƣờng)
2012
Hội thảo cấp trường

tư P-Notes

Trách nhiệm
tham gia
Viết bài tham

“Ứng dụng các sản

luận, cộng tác

phẩm tài chính hiện đại

với Huỳnh

trong điều kiện hội nhập

Quốc Khiêm

kinh tế ở Việt Nam”.
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Bàn thêm về Hợp đồng
hoán đổi rủi ro tín dụng

2012

Hội thảo cấp trường

Viết bài tham

“Ứng dụng các sản

luận
1

phẩm tài chính hiện đại
trong điều kiện hội nhập
kinh tế ở Việt Nam”.
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04

Triển vọng phát triển hợp

2012

đồng hoán đổi rủi ro tín

hàng số 79 (Tháng

dụng tại Việt Nam

10/2012)

Thực trạng phát triển quỹ

Tạp chí Thị trường Tài

đầu tư chứng khoán dạng

2014

Sự khác biệt lợi ích khi

Tạp chí

chính Tiền tệ, số 7
(400) tháng 4/2014.

mở trên TTCK Việt Nam
05

Tạp chí Công nghệ ngân Tạp chí

2013

Hội thảo cấp trường

Viết bài tham

đầu tư trực tiếp ra nước

“Thực trạng đầu tư trực luận

ngoài của ngành sản xuất

tiếp ra nước ngoài của

và ngành ngân hàng

các ngân hàng thương
mại Việt Nam”

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm
trước Nhà trường về những lời khai đó.
…………………, ngày

tháng

năm 2014

Xác nhận của Trƣởng đơn vị

Ngƣời khai kí tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ghi rõ chức danh, học vị)

2

