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TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH-MARKETING 

KHOA KINH TẾ - LUẬT 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 09 năm 2021  

 

THƯ MỜI  

VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA 

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô 

 

Với mục đích: 

- Trao đổi kinh nghiệm và thực trạng về giảng dạy môn học Lý thuyết xác suất và 

thống kê ứng dụng;  

- Định hướng đào tạo và giảng dạy môn học Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 

theo định hướng ứng dụng và thích ứng với chuẩn đầu ra tại trường Đại học Tài chính – Markeing; 

- Kinh nghiệm trong nước và thế giới trong việc giảng dạy, ứng dụng môn học Lý 

thuyết xác suất và thống kê ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị. 

Khoa Kinh tế - Luật tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Đổi mới giảng 

dạy môn Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng cho sinh viên khối ngành Kinh tế, 

Quản trị Kinh doanh và các vấn đề liên quan”. 

- Thời gian: 8g30 Thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2021. 

- Hình thức: Online bằng phần mềm MS Teams 

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài tham luận cho Hội 

thảo về chủ đề này, với các vấn đề trọng tâm như sau: 

- Thực trạng về giảng dạy môn học Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng;  

- Định hướng đào tạo và giảng dạy môn học Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng; 

- Ứng dụng môn học Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng trong các lĩnh vực kinh 

tế, tài chính, quản trị; 

- Định hướng phát triển của môn học Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng; 

- Các vấn đề liên quan. 
1. Yêu cầu hình thức bài viết: 

- Font: Times New Roman, cỡ chữ 13; 

- Chi tiết (xem file Mẫu viết bài). 

2. Thời gian và địa chỉ nhận bài viết:  

- Chậm nhất ngày 01/10/2021. 

- Địa chỉ Email nhận bài viết: khoakinhteluat@ufm.edu.vn 
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3. Liên hệ:  

      - ThS. Nguyễn Văn Phong – Điện thoại: 0916316689; Email: nv.phongbmt@ufm.edu.vn 

Ban tổ chức rất mong nhận được bài viết tham gia hội thảo và hân hạnh được đón tiếp 

quý Thầy Cô tại Hội thảo này. 

Trân trọng. 

 

   TM. BAN TỔ CHỨC 

    PHÓ TRƯỞNG KHOA 

   PHỤ TRÁCH KHOA 

 

  TS. Đoàn Ngọc Phúc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


