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OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG” LẦN THỨ V - NĂM 2020 

 

Vòng chung khảo Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và 

ứng dụng” lần thứ V - năm 2020 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Học viện 

Tài chính tổ chức ngày 27/6, tại Học viện Tài chính (Hà Nội). Mục đích của hội thi giúp 

các sinh viên có thể trải nghiệm nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính 

ngay từ những năm đầu đại học. Đây cũng là sân chơi để các em sinh viên có cơ hội trao 

đổi, giao lưu, học hỏi, liên kết nghiên cứu khoa học với giáo viên các trường và các 

doanh nghiệp. 

 

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Đức Việt.  

Hội thi năm nay có quy mô vượt trội hơn so với những năm trước về cả số lượng 

và chất lượng, có 29 trường đại học trên toàm quốc tham gia với 133 đề tài. Hội thi có 

80 đề tài lọt vào vòng sơ khảo. Kết quả, 27 đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo 

và 8 đề tài được báo cáo trước Hội đồng Ban giám khảo trong vòng chung kết hội thi.  
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Thành phần ban giám khảo. Ảnh: Đức Việt. 

Tham dự hội thi năm nay, Trường đại học Tài Chính-Marketing tham gia với 5 đề 

tài, dành được 1 giải nhì và 1 giải 3 và 3 giải khuyến khích tác giả những đề tài này là 

sinh viên chuyên ngành tài chính định lượng thuộc Khoa Kinh-Tế Luật.  

 

Giảng viên hướng dẫn và sinh viên Khoa Kinh Tế - Luật tham gia chung khảo. Ảnh: Hồng Ngọc. 
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Sinh viên Khoa Kinh Tế - Luật báo cáo chung khảo tại hội thi. Ảnh: Đức Việt. 

 

Sinh viên Khoa Kinh Tế - Luật nhận giải thưởng tại vòng chung khảo. Ảnh: Đức Việt. 

Thành tích tại hội thi có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên khoa Kinh Tế - Luật 

nói riêng và sinh viên trường Đại học Tài Chính- Marketing nói chung, qua đó khơi gợi 

lòng say mê học tập nghiên cứu, là cơ hội để sinh viên kết hợp giữ lý thuyết và thực tiễn 

ứng dụng, học đi đôi với hành, đáp ứng nhu cầu xã hội.   

 


