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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

                       

 

 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN 

NĂM 2017 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:    

2. Năm sinh:                                3. Nam/ Nữ:  

4. Nơi sinh:                                 5. Nguyên quán:  

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

    Phường (Xã) :   

    Quận (Huyện):   

    Thành phố (Tỉnh):   

    Điện thoại NR :                                      Di động :              

    Email:        

7. Học vị: 

7.1. Tiến sĩ          x             

Năm bảo vệ:                               Nơi bảo vệ:   

Ngành:                                       Chuyên ngành :   

7.2. TSKH                         

Năm bảo vệ:.....................................Nơi bảo vệ:............................................................................... 

Ngành:....................................................................................................................... ....................... 

Chuyên ngành................................................................................................................................... 

8. Chức danh khoa học: 

8.1. Phó Giáo sư                   Năm phong :                    Nơi phong:   

8.2. Giáo sư                           Năm phong :                    Nơi phong:   

9. Chức danh nghiên cứu:  

10. Chức vụ:  

11. Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan:  

    Địa chỉ cơ quan:  

    Điện thoại:                                       Fax:   

Email:    

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

12. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Chuyên ngành  Nơi đào tạo Năm tốt nghiệp 

Đại học    

Thạc sĩ    

Tiến sĩ    

Tiến sĩ khoa học    
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13. Các khoá đào tạo/bồi dưỡng khác (nếu có) 

Tên khoá đào tạo/bồi dưỡng  
Nơi đào tạo/bồi 

dưỡng  

Thời gian               

(Từ tháng/năm đến 

tháng/năm) 

Văn bằng/ 

Chứng chỉ 

(Ghi rõ) 

    

    

    

    

14. Trình độ ngoại ngữ (Mức độ: Thông thạo; Rất tốt; Tốt; Khá; Bình thường)                                                     

TT Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1      

2      

       

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG KHCN 

15. Quá trình công tác và hoạt động khoa học trong và ngoài nước 

Thời gian Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

    

    

    

    

    

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố  

16.1 Sách:  

TT Tên sách 
Tác giả, 

đồng TG 
Nơi xuất bản 

Năm  

XB 

Sách chuyên khảo 

1.     

2.     

Giáo trình 

3.     

4.     

Sách tham khảo 

5.     

6.     

Sách hướng dẫn 

7.     

8.     

16.2 Các bài báo khoa học:  

    16.2.1. Số lượng bài báo khoa học, báo cáo tại hội thảo đã công bố trong nước:  

    16.2.2. Số lượng bài báo khoa học, báo cáo tại hội thảo đã công bố ở ngoài nước:  

    16.2.3. Liệt kê các bài nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ theo bảng dưới: 
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TT Tên bài báo 
Tác giả, 

ĐTG 
Tên tạp chí công bố 

Năm 

công bố 

Trong nước 

1.      

2.      

Ngoài nước 

3.      

4.      

17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:  

18. Sản phẩm KHCN: 

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:  

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:  

( Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau) 

TT Tên sản phẩm 
Thời gian, hình thức, quy mô,  

Địa chỉ áp dụng 

Thời 

gian 

1.     

2.     

3.     

19. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 

19.1. Chủ trì Đề tài, Dự án hoặc Nhiệm vụ KHCN khác:  

TT Tên chương trình, đề tài 
Mã số và  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Nghiệm 

thu 
Kết quả 

A. Đề tài, Nhiệm vụ:  

1.       

2.       

3.       

B. Đề án - Dự án:  

4.  

 

     

5.       

6.       

C. Chương trình:  

7.       

8.       

D. Dự án Hợp tác quốc tế:  

9.       
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10.       

19.2 Tham gia với tư cách thành viên các đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác:  

TT Tên đề tài, dự án/Cấp quản lý 
 

Thời gian 

Cơ quan   

quản lý 

 

Tình trạng đề tài 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước:  

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng 

1.    

2.    

21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

21.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công và được cấp bằng tiến sĩ:   

21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:   

21.3 Số lượng thạc sĩ đã bảo vệ thành công và được cấp bằng thạc sĩ:   

21.4 Số lượng thạc sĩ đang hướng dẫn: 

Thông tin chi tiết: 

TT Tên  luận án của NCS  

(đã bảo vệ hoặc đang làm) 

Vai trò  

hướng 

dẫn* 

Tên NCS, 

Thời gian đào tạo 

Cơ sở đào tạo 

Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công và được cấp bằng tiến sĩ 

1.      

2.      

3.      

Nghiên cứu sinh đang thực hiện luận án 

4.      

5.      

6.      

*Vai trò hướng dẫn: HD: Hướng dẫn một mình; HD1: Hướng dẫn một; HD2: Hướng dẫn hai. 

 

TT Tên luận văn của các Thạc sĩ 
Vai trò      

hướng dẫn 

Tên thạc sĩ,  Thời 

gian đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

Thạc sĩ đã bảo vệ thành công và được cấp bằng thạc sĩ 

1.      

2.      

3.      

Thạc sĩ đang thực hiện luận văn 

4.      

5.      

6.      
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22. Tham gia hoạt động giảng day: 

Tên môn học/học phần Chuyên ngành Trình độ 

(ĐH, ThS, 

TS) 

Số năm Nơi giảng dạy 

     

     

     

DANH MỤC CÁC HƯỚNG HOẶC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH  

1.   

2.   

…  

     

 

Xác nhận của cơ quan công tác 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2017 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 


