THÔNG TIN BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

I. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN
Kinh tế học là một bộ môn khoa học xã hội nghiên cứu về hành vi sản xuất,
phân phối và tiêu dùng các loại hành hóa và dịch vụ. Bên cạnh đó, kinh tế học
cũng nghiên cứu cách thức xã hội quản lý các nguồn tài nguyên hay nguồn lực
khan hiếm của nó trong vấn đề đưa ra quyết định lựa chọn. Với mục đích
chung là giải thích các thức nền kinh tế vận hành và các nhân tố kinh tế tương
tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã
hội, thương mại, tài chính, nông nghiệp và nông thôn, thậm chí trong tài
nguyên và môi trường.
Về chuyên môn, bộ môn chịu trách nhiệm cung cấp những kiến thức căn
bản về kinh tế - xã hội cho người học. Dựa trên cơ sở nắm vững các lý thuyết,
kiến thức chung, người học có thể tiếp cận rộng rãi đến các chuyên ngành đào
tạo khác như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế nông lâm, Phát triển nông
thôn, Kinh doanh nông nghiệp và Kinh tế tài nguyên môi trường.
II.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Bộ môn Kinh tế học đảm nhiệm giảng dạy các môn họccăn bản cho tất cả

các sinh viên Khoa Kinh tế và sinh viên ở một số khoa khác, bao gồm:
-

Nguyên lý thống kê

-

Cơ sở toán kinh tế

-

Kinh tế vi mô

-

Kinh tế vĩ mô

-

Phân tích định lượng

-

Kinh tế lượng

-

Kinh tế phát triển

-

Kinh tế công cộng

-

Thống kê doanh nghiệp

-

Tài chính tiền tệ

-

Phong thủy ứng dụng

-

Xã hộ học

-

Địa lý kinh tế

-

Luật và phát triển nông thôn

III.

NHÂN SỰ

Hiện tại Bộ môn Kinh tế học có đội ngũ 11 giảng viên với 3 tiến sĩ và 8 thạc
sĩ được đào tạo trong và ngoài nước. Trong đó hơn 50% giảng viên được đào
tạo từ nước ngoài: Úc, Pháp,Nhật, Malaysia, Philippine, Thái Lan…
-

TS. Nguyễn Duyên Linh (Trưởng bộ môn)

-

TS. Đặng Lê Hoa (Phó bộ môn)

-

T.S. Phạm Thị Hồng Nhung

-

Th.S. Trần Anh Kiệt

-

Th.S. Trần Minh Trí

-

Th.S. Tiêu Nguyên Thảo

-

Th.S. Đỗ Minh Hoàng

-

Th.S. Phạm Thị Nhiên

-

Th.S. Nguyễn Minh Tôn

-

Th.S. Phạm Thị Thuyền

-

Th.S. Hồ Thanh Tâm

IV.

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG
NGHỆ
Đội ngũ cán bộ của bộ môn ngoài công tác giảng dạy cũng rất tích cực

tham gia nghiên cứu khoa học; các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ; và có các bài báo
khoa học có chất lượng đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.
V.

THÔNG TIN KHÁC

Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
Phòng 120, Tầng 1, Khu Phượng Vỹ, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

