NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ LƢỢC LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NHẬT

Giới tính: Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm: Có

Chức vụ :Trưởng Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp
Đơn vị công tác : Khoa Tài chính
E-mail: nhatnv@buh.edu.vn
Các môn học đã và đang đảm nhiệm giảng dạy: Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài
chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
(Kể cả những đơn vị đã công tác trước đây và hiện nay)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm/ môn giảng dạy

09/1999 –
04/2004

Sở Lao động TBXH
TP.HCM

Kế toán tổng hợp

05/2004 –
8/2007

Trường CĐ Công thương
TP.HCM

Giảng viên (TCDN, TTCK, Kiểm toán)

09/2007 đến
nay

Trường ĐH. Ngân hàng
TP.HCM

Giảng viên (TCDN, QTTCDN, PTTCDN)

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
1.

Tên đề tài nghiên cứu/
Lĩnh vực ứng dụng
Hàng hóa cho thị trường

Năm hoàn Đề tài cấp (NN, Bộ, Trách nhiệm
thành
Ngành, Trƣờng)
tham gia
2013
Trường
Chủ biên

chứng khoán phái sinh ở
Việt Nam trong giai đoạn
đầu
2.

Hoàn thiện cơ chế điều

2013

Trường

Chủ biên

hành lãi suất ở Việt Nam

1

3.

Những vấn đề cần lưu ý để

2014

Ngành

Chủ biên

2014

Trường

Thành viên

hạn chế rủi ro khi tài trợ
vốn có tài sản đảm bảo là
động sản
4.

Giáo trình Tài chính doanh
nghiệp

2

3. 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.
……TP.HCM, ngày 24 tháng 05năm 2013
Xác nhận của Trƣởng đơn vị

Ngƣời khai kí tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ghi rõ chức danh, học vị)

TS. LÊ THỊ TUYẾT HOA

THS. NGUYỄN VĂN NHẬT

3

