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Sinh viên UEB Quách Thị Lan làm nên kỳ tích tại
Thế vận hội Olympic. 

Ngày 09/8/2021, trường Đại học Kinh tế đã tổ chức buổi
gặp mặt trực tuyến thân mật, tình cảm giữa thầy Hiệu
trưởng, các thầy cô Nhà trường và sinh viên Quách Thị
Lan sau khi trở về từ Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.
Em đã lập kỳ tích lịch sử trong nền thể thao nước nhà
khi trở thành vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên
lọt vào bán kết Olympic. Trước niềm tự hào, hãnh diện
về thế hệ sinh viên Khóa 1 Chương trình Quản trị Kinh
doanh (QTKD) cho Tài năng thể thao, Hiệu trưởng Nhà 
 trường và các thầy cô Viện QTKD đã chia sẻ niềm vui,
gửi lời chúc mừng và gửi gắm đến em những lời động
viên, khích lệ trước những nỗ lực đem về vinh quang cho
đất nước.

Sinh viên tham gia cuộc thi IRMCC 2021

Vượt qua gần 100 đội thi ở vòng tuyển chọn trong đó
có 6 đội thi đến từ Việt Nam và 83 đội thi tại vòng
sơ loại, hai nhóm sinh viên của UEB - Big3 team
gồm Hà Thị Việt Anh, Bùi Thị Linh Anh, Vũ Thị
Thu Thủy và NRNO team gồm Ngô Thúy Quỳnh,
Phạm Thị Ngọc Ánh và Nguyễn Thị Thùy Trang
(sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán) là hai đại diện
Việt Nam duy nhất lọt vào vòng bán kết cuộc thi
International Risk Management Case Competition
2021 (IRMCC 2021) - Cuộc thi Giải quyết Tình
huống Quản lý Rủi ro Quốc tế, sánh vai với sinh
viên đến từ các trường đại học hàng đầu trong khu
vực Đông Nam Á và thế giới. Đặc biệt trong đó,
NRNO team xuất sắc lọt vào chung kết và dành vị trí
Top 4 chung cuộc. Với sự động viên và hướng dẫn
của thầy cô khoa Kế toán Kiểm toán cũng như của
BGH nhà trường, nhóm sinh viên đã đạt thành tích
vượt trội tại cuộc thi. Đây là cuộc thi tầm cỡ quốc tế
đầu tiên về quản trị rủi ro có sự góp mặt của sinh
viên Việt Nam tại vòng chung kết. 
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