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Là một người luôn cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống nên tôi luôn tìm kiếm
những điều khiến bản thân và mọi người xung quanh có thể hạnh phúc. Bản
thân tôi tự cảm thấy rằng mình là người thân thiện, nhiệt tình, luôn tích cực
tham gia mọi hoạt động và đặc biệt luôn muốn khám phá những tài năng
tiềm ẩn trong mình.
Câu nói tâm đắc: "Phải thử thì mới biết mình thích và muốn điều gì" 

 23/01/2000

 N.ThuyTrangD3@iife.edu.vn

Liên lạc Giới �iệu

Lãnh đạo

Giao tiếp

Giải quyết vấn đề

Quản lý quỹ thời gian

Làm việc dưới áp lực, làm việc
nhóm

Viết content

Thiết kế ảnh/video

Tiếng Anh

Tin học văn phòng

Kỹ năng
CỬ NHÂN: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN 2018 - Editing

Chương trình: Dual Degree Programme (DDP): Chương trình liên kết đào tạo 
Cử nhân 2 bằng Đại học giữa Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế IIFE) 
và University of Greenwich (England)
Chuyên ngành:

Finance & Banking (Academy of Finance) 
Accounting & Finance (University of Greenwich)

Học vấn

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH (VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
IIFE) VÀ UNIVERSITY OF GREENWICH (ENGLAND)

Chứng chỉ
BACHELOR OF ARTS IN
ACCOUNTING &
FINANCE

Editing

Cấp bởi University of Greenwich

BACHELOR OF DEGREE
IN FINANCE - BANKING

Editing

Cấp bởi Học viện Tài chính

9 ACCA PAPER
EXCEMPTIONS 

Editing

F1 - F9

NGUYỄN THÙY TRANG   

Thư ký

mailto:N.ThuyTrangD3@iife.edu.vn
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BÍ THƯ 2018 - Editing

Hoàn thành tốt vai trò.

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH  2019 - Editing

 

THƯ KÝ 2019 - Editing

Hoàn thành tốt vai trò.

THÀNH VIÊN BAN NỘI DUNG 2019 - Editing

 

THÀNH VIÊN BAN NỘI DUNG   -  

 

STAFF   -  

 

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC 09/2019 - 10/2019

Hoàn thành tốt vai trò.

THÀNH VIÊN BAN TRUYỀN THÔNG  09/2019 - 10/2019

Hoàn thành tốt vai trò.

THÀNH VIÊN BAN NỘI DUNG   -  

Hoàn thành tốt vai trò.

Hoạt động
CHI ĐOÀN DDP0303

LIÊN CHI ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IIFE

CLB TRUYỀN THÔNG D2MC 

CLB TỪ THIỆN DCBC

PROM 2018: MELODASTIC

NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP DDP "CAREER DAY"

SỰ KIỆN TRUNG THU DDP "ĐÊM TRĂNG CHO
EM"

SỰ KIỆN: LỄ KHAI GIẢNG DDP 2019 - 2020 

SỰ KIỆN CHÀO TÂN SINH VIÊN DDP: DÉBUTANTE:
BAY
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ĐỊNH HƯỚNG CÁ NHÂN:
 1. Hoàn thành việc thi lấy chứng chỉ IELTS 6.0.

 2. Hoàn thành chương trình học tại DDP và đạt được tấm bằng Đại học
loại khá trở lên.

 3. Sau khi tốt nghiệp cố gắng học lên Thạc sĩ ở Anh.
 4. Trau dồi các kỹ năng mềm để phát triển bản thân
 



Cuộc sống đại học của tớ trở nên nhộn nhịp mỗi khi DDP có sự kiện và
bình lặng ngay sau khi kết thúc, cứ như vậy. Nhưng mọi thứ đều thay đổi
khi D2MC được thành lập. Với 7 con người, chúng mình đã cố gắng rất
nhiều để có thể lập ra câu lạc bộ Truyền thông. Hồi đầu khi thành viên còn
quá ít mà dự định lại rất nhiều, bọn mình ngày nào cũng họp với nhau để
đưa ra ý tưởng cũng như cùng nhau rút kinh nghiệm. Có những sự kiện
quan trọng mà nhân lực ít, bọn mình phải làm hết sức để hoàn thành. Dần
dần D2MC cũng phát triển hơn rất nhiều, các thành viên mới đều tài năng
và từ những buổi trò chuyện, tâm sự mà trở nên thân thiết hơn. Nói chung
là D2MC đã trở thành một phần của cuộc sống Đại học của mình hihihi

 

DDP - D2MC IN ME


