❖ Công nghệ gia công chính xác trong cơ khí chế tạo máy: Công nghệ gia công (cắt,
khoan, hàn) và hỗ trợ gia công (xử lý bề mặt trước và sau gia công) sử dụng laser
công suất cao; ổ khí và ứng dụng; mài nghiền và đánh bóng chi tiết quang.
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) …… NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: Đã hoàn thành 01 đề tài cấp Bộ và 02
đề tài cấp cơ sở;
- Đã công bố (số lượng) 33 bài báo KH, trong đó 17 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy
tín;
- Đã được cấp 01 bằng độc quyền sáng chế; 01 sáng chế được chấp nhận đơn hợp lệ;
- Số lượng sách đã xuất bản: 01 (viết chung), sách chuyên khảo thuộc Nhà xuất bản Bách
khoa Hà Nội;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc
tế: ……………………………………………………………………………………………
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
✓ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2017-2018, số 1984/QĐ-ĐHBK-TĐKT; 2018-2019, số
2355/QĐ-ĐHBK-TĐKT;
✓ Bằng khen cấp Bộ Trưởng: số 4495/QĐ-BGDĐT, ngày 19/11/2019, Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
✓ Giải thưởng khoa học công nghệ đo lường Việt Nam 2020: giải nhì, số 02 GTĐL
2020, cấp ngày 10/10/2020.
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn
hiệu lực của quyết định): Không.
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:
Ứng viên làm việc tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ 9/2009 đến nay. Trong đó có 03
năm 3 tháng làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Nagaoka (9/2013-12/2016), Nhật
Bản và có 03 tháng làm nghiên cứu sau tiến sỹ tại Trung tâm Kỹ thuật chính xác, Viện Đo
lường Quốc gia Đức (PTB, Braunschweig, 9/2018-12/2018). Trong quá trình công tác, ứng
viên xin được tự đánh giá đạt tiêu chuẩn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà giáo, cụ thể
như sau:
❖ Tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt
▪ Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với đường lối lãnh đạo của
Đảng, chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước;
▪ Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống làm mạnh, chân thành, đúng mực với bạn bè đồng
nghiệp, cầu thị tiếp thu sửa chữa khuyết điểm để hoàn thiện bản thân;
▪ Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành tốt phân công của tổ chức; tuân thủ các quy
chế, quy định của Nhà trường;
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3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): …………………………………………………….
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Trách
nhiệm
hướng dẫn

Ngày,
Thời
tháng, năm
Họ tên NCS hoặc
gian
được cấp
TT
Cơ sở đào tạo
HVCH
hướng
bằng/có
HVCH
quyết định
NCS /CK2/ Chính Phụ dẫn
cấp bằng
BSNT
Đối tượng

1 Nguyễn Vũ Hải Linh

X

X

8/2019- Trường ĐH Bách 28/12/2020
4/2020 khoa Hà Nội

2 Hoàng Việt Tiệp

X

X

8/2019- Trường ĐH Bách 28/12/2020
4/2020 khoa Hà Nội

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:

TT

Tên sách

Loại
Nhà
sách
xuất bản Số tác
(CK,
Chủ biên
và năm giả
GT, TK,
xuất bản
HD)

Phần biên Xác nhận của cơ sở
soạn (từ GDĐH (số văn bản
trang … xác nhận sử dụng
đến trang)
sách)

Trước khi được công nhận TS

I
1

Sau khi được công nhận TS

II

Phương pháp và
1 thiết bị đo sai
lệch độ tròn

CK

NXB
Bách
khoa Hà
Nội
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Số 1042Từ trang 9 2021/CXBIPH/10đến trang 56
21/BKHN
(ISBN: 978-604316-217-2)

Trong đó: 01 sách chuyên khảo (số TT: 01) do nhà xuất bản Bách khoa xuất bản sau khi
được cấp bằng TS.
Lưu ý:
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản),
nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD:
sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 1756; 145-329).
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