
TS Lê Thị Thu Hường, giảng viên Khoa
Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế đã
được Wiley Publishing trao giải thưởng
“Bài báo được trích dẫn nhiều nhất năm
2020 - 2021” cho nghiên cứu với tiêu đề
“How do you capture liquidity? A review
of the literature on low-frequency stock
liquidity” (Làm sao để đo tính thanh
khoản? Đánh giá các phương pháp đo
tính thanh khoản của cổ phiếu). TS. Lê
Thị Thu Hường là đồng tác giả với Giáo
sư tài chính Andros Gregoriou, Đại học
Brighton, Anh.

Trong chương trình Trại Hội nhập “Istart
Camp 2022” dành cho các tân sinh viên
K21 Trường Quốc tế, các tân sinh viên
được lắng nghe chia sẻ về trải nghiệm
bước ra thế giới của hai sinh viên quốc
tế Keita Imamura – sinh viên người Nhật
và Satyam Mishra – sinh viên người Ấn
Độ. Keita Imamura từng học tại Canada
và Malaysia. Keita đã gặp nhiều người,
nhiều sắc tộc với những nét văn hoá đa
dạng, họ cũng nói những ngôn ngữ
khác nhau. Tuy nhiên, khi đến Việt Nam,
Keita thấy ấn tượng vì tất cả chỉ dùng
chung một ngôn ngữ là tiếng Việt. Còn
Satyam có một tình yêu đặc biệt với Việt
Nam và xem đây như ngôi nhà thứ hai
của mình trong suốt 3 năm sinh sống và
học tập tại Hà Nội.

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ 
NHẬN GIẢI “BÀI BÁO ĐƯỢC TRÍCH DẪN 

NHIỀU NHẤT NĂM 2020-2021”
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BƯỚC RA THẾ GIỚI VỚI 
TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ

Hai sinh viên quốc tế cũng mong các bạn tân sinh viên
thời gian tới đến lớp chịu khó nghe giảng, chăm chỉ học
tập, không ngại đề nghị thầy, cô giúp đỡ khi gặp khó
khăn. Satyam Mishra khuyên các bạn tân sinh viên cần
đặc biệt chú ý kết nối với các cán bộ ở các phòng ban,
đơn vị trong Trường để có thể nhận được sự hỗ trợ, tư
vấn kịp thời.
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