TIỂU SỬ TÓM TẮT
Ông LÊ QUÂN
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin chung
Sinh ngày 13/8/1974, tại Hà Nội
Quê quán: Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/10/2004
Trình độ học vấn và ngoại ngữ: Tiến sĩ khoa học quản trị, ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Anh

Lý luận chính trị: đang học lý luận chính trị cao cấp (2013-2015)
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại
học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN, chiến sĩ thi đua cấp Bộ
Quá trình đào tạo
Tốt nghiệp đại học ngành quản trị doanh nghiệp năm 1996 tại Trường Đại học
Thương Mại; Tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh (MBA) của Trung tâm
Pháp – Việt về Quản lý (CFVG) năm 1998; Tốt nghiệp thạc sĩ ngành khoa học quản
trị tại Đại học Kinh doanh Grenoble (Pháp) năm 1999; Tốt nghiệp tiến sĩ ngành
khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Pháp) năm 2003; Thực tập sau tiến sỹ tại Đại
học Aix Marseille II (Pháp) năm 2005; Được phong chức danh Phó giáo sư Kinh tế
năm 2009.
Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
Với 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn về quản trị kinh doanh, quản trị nguồn
nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị tài chính, quản trị dự án, quản trị bán hàng, mua
hàng. Đã hướng dẫn thành công 7 nghiên cứu sinh (tại Việt Nam và Pháp), 27 thạc sĩ;
đã chủ trì thành công 7 đề tài cấp Bộ và tương đương, đang chủ trì 01 đề tài cấp nhà
nước; công bố được 29 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín ở trong và ngoài nước;
21 báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế và trong nước; xuất bản 11 cuốn sách gồm:
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chủ biên và đồng chủ biên 04 giáo trình, tác giả 03 cuốn sách chuyên khảo, tác giả và
đồng tác giả 04 cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Pháp.
Lãnh đạo, quản lý
Từ 2000 đến 2005 phụ trách dự án đào tạo cử nhân QTKD bằng tiếng Pháp, cử nhân
thực hành quản trị nhân lực và quản trị dự án; từ tháng 6/2006 đến 8/2010 giữ chức vụ
phó trưởng bộ môn, trưởng bộ môn quản trị doanh nghiệp, trưởng bộ môn quản trị
nguồn nhân lực, Trường Đại học Thương Mại; tháng 01/2012 đến nay giữ chức Giám
đốc Trung tâm đào tạo quốc tế (Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN); Trưởng ban
TCCB; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó giám đốc
ĐHQGHN; kiêm Phó chủ tịch Câu lạc bộ nhà khoa học ĐHQGHN và Phó giám đốc
Quỹ phát triển ĐHQGHN.
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