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THÔNG BÁO SỐ 1
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP CHUYÊN ĐỀ NGẮN HẠN
TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
“BAYESIAN STATISTICS: THEORY AND PRACTICE”
(DỰ KIẾN TỪ 14 ĐẾN 15/9/2018)
Được sự cho phép và hỗ trợ kinh phí của Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Luật, Bộ
môn Toán Kinh tế sẽ tổ chức lớp chuyên đề ngắn hạn trong phân tích định lượng “Bayesian
statistics: Theory and Practice” tại trường Đại học Kinh tế - Luật trong 2 ngày 14 và 15
tháng 9/2018. Chuyên đề nhằm tăng cường các kiến thức về Ứng dụnng dhống dê doánngdộc 
ôiệngd đạid vàád pôângd oíc ôd địngôd lượng d oráng d N ôi ngd c ứud Kingôd oế cũng như trong Giảng d ụạyd
hống dê dỨng dụnng dvàdKingôdoếdlượng .
1.

Giảng viên : GS. Nguyễn Trung Hưng, Department of Mathematics Sciences, New
Mexico State University, USA; Center of Excellence in Econometrics, Faculty of
Economics, Chiang Mai University, Thailand.

2.

Đối tượng tham dự
Các giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học, các học viện hay trung tâm

đang giảng dạy, nghiên cứu và quan tâm đến lĩnh vực phân tích định lượng trong Kinh tế, Tài
chính và Quản trị Kinh doanh. Các học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành Toán
Ứng dụng, Kinh tế, Tài chính và Quản trị Kinh doanh…
3.

Thời gian và địa điểm
 Thời gian: Lớp học sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9/2018 (bao gồm 03 buổi lý

thuyết và 01 buổi thực hành)
- Buổi sáng: 9h00 đến 11h45
- Buổi chiều:13h30 đến 15h45
 Địa điểm: Tòa nhà Điều hành và Học tập, Trường đại học Kinh tế - Luật, khu phố 3,
phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
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4.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5.

Thời hạn và hình thức đăng ký: Đăng kí trực tuyến trước 15h00 ngày 03/09/2018 qua

đường link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeprDX95PXHfBN1ZNhAodUUXSJ4JVo
GjY3XRJ86xDMa_qb6PQ/viewform
Để đảm bảo chất lượng của lớp học, Ban Tổ chức sẽ giới hạn nhận tối đa 50 học viên.
6.

Phí tham dự và tài liệu tập huấn (tiếng Anh): 400.000đ
Cách đóng lệ phí: Quý thầy cô có thể chuyển khoản hoặc đóng tiền mặt cho BTC:
Chuyển khoản:
Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số tài khoản: 060.102.634.279

Ngân hàng: Sacombank, chi nhánh Thủ Đức

Nội dụng nộp tiền: Lệ phí tham dự workshop Th́ng kê Bayes
Đóng tiền trực tiếp: Quý thầy cô có thể đóng trực tiếp trước phiên khai mạc (8h00
ngày 14/9/2018).
7.

Chứng nhận tham dự lớp học: Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận của Trường Đại

học Kinh tế - Luật cho các học viên tham dự tối thiểu 80% số buổi học.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ môn Toán Kinh tế, Trường Đại học
Kinh tế - Luật
Điện thoại: (08) 372244555 số nhánh 6601.
E- mail: bomontkt@uel.edu.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm đăng ký và tham dự của quý giảng viên
cũng như quý anh chị nghiên cứu sinh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao Đẳng
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận.
Xin chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng.

BAN TỔ CHỨC
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