Giới thiệu sơ lược
Nguyễn Văn Dư là giảng viên đại học với hơn 20 năm kinh nghiệm và đã thực hiện một số nghiên cứu về
lĩnh vực đói nghèo, y tế, chuyển đổi số. Nguyễn Văn Dư tốt nghiệp Chương trình Cao học Kinh tế phát
triển Việt Nam – Hà Lan (2004-2007), nghiên cứu sinh ngành Kinh tế phát triển tại Học Viện Khoa Học
Xã Hội Việt Nam (2010-2015) chuyên ngành Kinh tế phát triển.

Lĩnh vực nghiên cứu chính
Lĩnh vực nghiên cứu cụ thể:
1. Đói nghèo, bất bình đẳng.
2. Y tế, quản lý y tế, bảo hiểm, đổi mới ngành y tế
3. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, rủi ro và biến đổi khí hậu
4. Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ

Môn học giảng dạy
Các môn giảng dạy
1. Kinh tế Vi mô/Kinh tế Vĩ mô;
2. Kinh tế lượng;
3. Nguyên lý thống kê kinh tế
4. Kinh tế phát triển;
5. Quản trị dự án đầu tư;
6. Thẩm định dự án đầu tư;
7. Quản trị Logistics;
8. Quản trị công nghệ
9. Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học
A. Bài báo khoa học quốc tế
1.

Quyen Le Hoang Thuy To NGUYEN, Du Van NGUYEN, Ngoc Nguyen Mong CHU, Van Hong TRAN.
“Application of Total Quality Management in Developing Quality Assessment Model: The Case of
Vietnamese Higher Education”. Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 11
(2020)

2.

Hien Thi Thu DINH, Ngoc Nguyen Mong CHU, Van Hong TRAN, Du Van NGUYEN, Quyen Le
Hoang Thuy To NGUYEN. “Applying Stochastic Fractal Search Algorithm (SFSA) in Ranking the
Determinants of Undergraduates Employability: Evidence from Vietnam”. Journal of Asian Finance,
Economics and Business Vol 7 No 12 (2020)

B. Bài báo khoa học trong nước
1. Nguyễn Văn Dư, Đinh Công Khải, Nguyễn Lê Hoàng Long, Võ Thị Thảo Nguyên, “Những yếu tố
ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của các bác sĩ ngành chẩn đoán hình ảnh”. Tạp chí Nghiên
cứu kinh tế. Số 1 (512) tháng 1-2021.

2. Nguyễn Văn Dư, “Vai trò của đất sản xuất đối với việc xoá đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên”.
Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Số 61 (4) -2018.
3. Nguyễn Văn Dư, “Những yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn bảo hiểm y tế của người dân”. Tạp
chí Phát triển bền vững vùng. Số 11 (1-2014)
4. Nguyễn Văn Dư, “Những yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn y tế tư nhân trong khám chữa bệnh”.
Tạp chí Phát triển bền vững vùng. Số 2 (6-2014)
C. Đề tài nghiên cứu (đã nhiệm thu)
1.

Chủ nhiệm đề tài: “Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của các bác sĩ ngành Chẩn
đoán hình ảnh”. Nhiệm thu năm 2020 tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

2.

Chủ nhiệm đề tài: “Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn Hãng hàng không của Hành
khách đối với các chuyến bay nội địa ở Việt Nam”. Nhiệm thu năm 2018 tại Học viện Hàng không
Việt Nam.

3.

Chủ nhiệm đề tài: “Vai trò của đất sản xuất đối với việc xoá đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên”.
Nhiệm thu năm 2018 tại trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

Sở thích
Là tác giả của một số nghiên cứu về lĩnh vực y tế, sức khỏe nên giảng viên thấu hiểu sự cần thiết của
việc rèn luyện thể dục, thể thao. Chạy bộ là môn thể thao mà giảng viên Nguyễn Văn Dư yêu thích nhất.

