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•Từ 01/5/2019 đến 15/6/2019: Được cử đi giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Sư 

phạm Cao cấp Paris (ENS) 

Chức vụ: Hiện nay: Trưởng Bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Khoa 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia 

TP. HCM. 

Địa chỉ cơ quan: 10-12, Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. 

Điện thoại cơ quan: (84-28) 38293828 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm …… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ):  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 30 tháng 09 năm 1999; số văn bằng: B101375; ngành: 

Ngữ Văn; chuyên ngành: Ngữ văn Pháp; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP. HCM, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 08 tháng 07 năm 2008; số văn bằng: TOULII4647197 

(Chứng nhận học vị Thạc sĩ cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003); ngành: Văn học; 

chuyên ngành: Văn học Pháp, Cổ đại và So sánh; Nơi cấp bằng ThS: Đại học 

Toulouse II-Le Mirail, Cộng hòa Pháp. 

- Được cấp bằng TS ngày 12 tháng 06 năm 2009; số văn bằng: TOULII811919 

(Chứng nhận học vị Tiến sĩ cấp ngày 25 tháng 06 năm 2007); ngành: Văn học; chuyên 

ngành: Văn học Tổng quan và So sánh; Nơi cấp bằng TS: Đại học Toulouse II-Le 

Mirail, Cộng hòa Pháp. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng … năm …, ngành:  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP. HCM. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Văn học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

•Xã hội học văn học Việt Nam Pháp ngữ 

•Trường lực tri thức hậu thuộc địa 

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 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 
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- Đã hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp ĐHQG/cấp Bộ; 

- Đã công bố 23 bài báo khoa học, trong đó 07 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 

tín (04 bài thuộc ISI/Scopus và 03 bài thuộc TOP 500 Trường ĐH hàng đầu thế giới (THE); 

07 bài trên các tạp chí quốc tế khác. 

- Đã được cấp (số lượng) … bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 07 ấn phẩm, trong đó 03 ấn phẩm thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: 

- Chủ trì và tham gia dịch các ấn phẩm khoa học: 

+ Hành trình Trần Đức Thảo - Hiện tượng học và chuyển giao văn hóa (L’itinéraire 

de Tran Duc Thao, Phénoménologie et transfert culturel, suivi de Phénoménologie 

et matérialisme dialectique de Tran Duc Thao, Jocelyn Benoist & Michel Espagne, 

éd., Paris, Armand Colin, coll. « Recherches », 2013, 500 pages), Nxb Đại học Sư 

Phạm, 2016. 

+ Việt Nam-Một lịch sử chuyển giao văn hóa (Le Vietnam. Une histoire de transferts 

culturels, Hoai Huong Aubert-Nguyen & Michel Espgne éd., Paris, Demopolis, 

2015, 324 pages), Nxb Đại học Sư Phạm, 2018. 

+ Bên kia tự nhiên và văn hóa (Par-delà nature et culture, Philippe Descola, Paris, 

Gallimard, 2005, 640 pages), Nxb Đại học Sư Phạm, 2021. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM cho Giải thưởng Công bố khoa học công 

nghệ xuất sắc năm học 2013-2014 (số 1528/QĐ-ĐHQG-TCCB) 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2011, 2012, 2019, 2020, 2021 

16. Kỷ luật: Không 

 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Ứng viên tự nhận thấy có khả năng nắm vững kiến thức chuyên môn trong công tác giảng 

dạy chuyên ngành;  

- Có kinh nghiệm quản lý chuyên môn với tư cách là Trưởng Bộ môn, và đã tham gia xây 

dựng các chương trình đào tạo đại học và sau đại học; 

- Ứng viên có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ khoa học: đã chủ trì các 

đề tài cấp ĐHQG-HCM, và đang tham gia đề tài Nafosted; đã hướng dẫn thành công các 

luận văn Thạc sĩ và các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên; 

- Ứng viên đã công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, đồng thời xuất 

bản các ấn phẩm chuyên khảo và sách tham khảo phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

- Có khả năng vận dụng các kết quả nghiên cứu vào việc giảng dạy và thiết lập các môn học 

mới; 

- Ứng viên đã có cơ hội tham gia trao đổi và tiếp xúc với các hoạt động học thuật quốc tế; 

- Ứng viên đã thực hiện vượt mức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học do cơ sở đào tạo phân công. 
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2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số 14 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số lượng 

ThS 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức(*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2016-2017     317,5 45 362,5/377,5/216 

2 2017-2018     295 90 385/412/216 

3 2018-2019   01  325 0 325/340/216 

03 năm học cuối 

4 2019-2020     240 75 315/336/216 

5 2020-2021   01  330 75 405/436,5/216 

6 2021-2022     330 75 405/436,5/216 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Pháp 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: ☑ 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS ☑ năm 2003, luận án TS ☑ năm 2007 và Postdoc. ☑ năm 2010, tại 

nước: Cộng hòa Pháp. 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):  

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải:  

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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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 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, 

tháng, năm 

được cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS HVCH Chính Phụ 

1 
Vương Thị Vân  x x  2018-2019 Đại học 

Thủ Dầu Một 

05/03/2020 

 

2 
Ngô Thị Hoài Lưu  x x  2018-2021 Đại học 

Thủ Dầu Một 

21/06/2021 

 

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 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần 

biên 

soạn (từ 

trang … 

đến 

trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

        

II Sau khi được công nhận TS 

1 

L’Institution de la 

littérature 

vietnamienne 

francophone 

CK 
Publibook 

(Paris), 2013 
1 

Chủ 

biên 
Cả quyển 

Xác nhận số 

38/GXN-

KHNV-TV 

2 
Xã hội học thi pháp 

dòng chảy cuộc đời 
CK 

ĐHQG-

HCM, 2015 
1 

Chủ 

biên 
Cả quyển 

Xác nhận số 

38/GXN-

KHNV-TV 

3 

Đời sống xã hội Việt 

Nam đương đại. T.2. 

Những người thiểu sô 

ở đô thị: Lựa chọn, 

trở thành, khác biệt,  

TK 
Nxb. Tri 

thức, 2016 

10 

 

Tham 

gia 
419-469 

Xác nhận số 

38/GXN-

KHNV-TV 

4 
Tiểu sử học: Những 

nguyên tắc thực hành 
CK 

Nxb. Tri 

thức, 2018 
1 

Chủ 

biên 
Cả quyển 

Xác nhận số 

38/GXN-

KHNV-TV 
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5 

Pham Van Ky et son 

œuvre: un taoïsme 

littéraire  

TK 

Demopolis, 

coll. 

“Quaero” 

(Paris), 2018  

7 
Tham 

gia  
61-86 

Xác nhận số 

38/GXN-

KHNV-TV 

6 
Xã hội học văn học. 

Một số vấn đề cơ bản 
CK 

ĐHQG-

HCM, 2019 
1 

Chủ 

biên 
Cả quyển  

Xác nhận số 

38/GXN-

KHNV-TV 

7 

Linda Lê: Văn 

chương và ý niệm hủy 

thể tính 

CK 

Nxb. Khoa 

học Xã hội, 

2021 

3 
Đồng 

chủ biên 

9-167; 

289-322 

Xác nhận số 

38/GXN-

KHNV-TV 

Trong đó: 3 sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà 

xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau TS: [2], [6], [7]. 

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: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN

/TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm 

thu (ngày, 

tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

      

II Sau khi được công nhận TS 

1 

ĐT: Tìm hiểu văn học Việt Nam 

bằng tiếng Pháp của các tác giả 

Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX 

đến nay. 

 

Đồng 

CN 

 

B2010-18b-07 

Cấp ĐHQG-

HCM 

 

2010-2012 

 

03/05/2012

Tốt 

2 

ĐT: Xã hội học nhà văn-Nghiên 

cứu trường hợp Linda Lê 

CN C2017-18b-03 

Cấp ĐHQG-

HCM 

2017-2019 16/01/2020

Xuất sắc 

 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
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7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

La postposition du 

sujet en français: 

réflexions 

didactiques. 

1 x 

Tạp chí Khoa học 

Ngoại ngữ 

ISSN: 1859-2503 

  
7, tr. 

3-15 
2006 

II Sau khi được công nhận TS 

2 

Compléments 

circonstanciels en 

position initiale et 

leurs fonctions 

discursives dans 

les textes 

littéraires. 

1 x 

Tạp chí Khoa học 

Ngoại ngữ 

ISSN: 1859-2503 

  
13, tr. 

11-21 
2007 

3 

La poétique de 

l’amplification 

phrastique dans les 

textes 

romanesques de 

Pham Van Ky. 

1 x 

Tạp chí Khoa học 

Ngoại ngữ 

ISSN: 1859-2503 

  

20, tr. 

84-

101  

2009 

4 

La position du 

sujet dans la 

phrase copulative 

en français. Étude 

des phrases avec 

syntagmes d’une 

description 

définie. 

1 x 

Tạp chí Khoa học 

Ngoại ngữ 

ISSN: 1859-2503 

  
22, tr. 

3-15 
2010 

5 

Sur le discours 

postcolonial de 

Cung Giu Nguyen 

1 x 

Tạp chí Khoa học 

Ngoại ngữ 

ISSN: 1859-2503 

  
25, tr. 

60-68 
2010 

6 

Le langage comme 

élément de mise en 

scène de soi dans 

Le Boujoum – 

1 x 

Nouvelles 

Francographies 

ISSN: 2167-0498 

  

Vol.2, 

1, tr. 

147-

157 

2010 
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roman de Cung 

Giu Nguyen. 

7 

Scénographie du 

Domaine maudit 

de Cung Giu 

Nguyen 

1 x 

Présence 

Francophone 

ISSN : 0048-5195 

https://crossworks.hol

ycross.edu/pf/vol74/iss

1/ 

(College of the Holy 

Cross) 

TOP 500 

(117) 

Trường 

ĐH hàng 

đầu thế 

giới theo 

Times 

Higher 

Education 

World 

(THE) 

2022 

 

74, tr. 

126-

136 

2010 

8 

Trajectoires 

éditoriales de la 

littérature 

francophone 

vietnamienne 

1 x 

Alternative 

Francophone 

ISSN: 1916-8470 

https://journals.library.

ualberta.ca/af/index.ph

p/af/about 

(University Of 

Alberta) 

TOP 500 

(125) 

Trường 

ĐH hàng 

đầu thế 

giới theo 

Times 

Higher 

Education 

World 

(THE) 

2022 

 

Vol. 1, 

4, tr. 

1-14 

2011 

9 

Vài suy nghĩ về 

quan niệm sáng tác 

và phê bình văn 

học Pháp đương 

đại 

1 x 

Tạp chí Phát triển 

Khoa học & Công 

nghệ 

(ĐHQG-HCM) 

ISSN: 1859-0128 

  

Vol. 

15, 

X1, tr. 

30-40 

2012 

10 

Les écrivains 

vietnamiens 

francophones aux 

frontières 

incertaines 

1 x 

Présence 

Francophone 

ISSN : 0048-5195 

https://crossworks.hol

ycross.edu/pf/vol79/iss

1/ 

(College of the Holy 

Cross) 

TOP 500 

(117) 

Trường 

ĐH hàng 

đầu thế 

giới theo 

Times 

Higher 

Education 

World 

 

79, tr. 

127-

142 

2012 

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol74/iss1/
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol74/iss1/
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol74/iss1/
https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af/about
https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af/about
https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af/about
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol79/iss1/
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol79/iss1/
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol79/iss1/
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(THE) 

2022 

11 

Aperçu sur la 

réception critique 

de la littérature 

vietnamienne 

francophone 

1 x 

Nouvelles 

Francographies 

ISSN: 2167-0498 

  

Vol. 

4.2, 1, 

tr. 53-

63 

2013 

12 

L’écriture 

romanesque : une 

projection 

spatiotemporelle 

chez Cung Giu 

Nguyen 

1 x 

Analyses 

ISSN: 1715-9261 

https://mjl.clarivate.co

m/journal-profile 

 

Web of 

science 

(ESCI) 

 

Vol. 8, 

1, tr. 

266-

283 

2013 

13 

Littérature 

vietnamienne 

francophone. 

Récits de vie et 

quête de soi 

1 x 

Revue nouvelle 

ISSN: 0035-3809 

 

  
7,tr. 

71-78 
2015 

14 

Le récits de vie des 

auteurs 

vietnamiens 

francophones : un 

retour du sujet 

brisé 

1 x 

Synergie Pays 

riverains du Mékong 

ISSN: 2107-6758 

(Print); 

ISSN: 2261-2777 

(Online) 

  

7,tr. 

115-

131 

2015 

15 

Aperçu du champ 

littéraire 

vietnamien 

francophone 

1 x 

La Francophonie en 

Asie-Pacifique 

ISSN: 2525-2488/ 

ISBN: 978-604-62-

9252-4 

  
1, tr. 

5-14 
2017 

16 

Les éléments de 

témoignage et 

d’identité dans les 

récits d’auteurs 

vietnamiens 

1 x 

International Journal 

of Francophone 

Studies 

ISSN 1368-2679 

(Print);  

ISSN 1758-9142 

(Online) 

https://mjl.clarivate.co

m/journal-profile 

 

Web of 

science 

(ESCI)/ 

Scopus 

(Q2) 

https://ww

w.scimago

jr.com/jour

nalsearch.

php?q=570

0154365&

tip=sid&cl

ean=0  

 

Vol. 

21, 

1&2, 

tr. 

131-

141 

2018 

https://mjl.clarivate.com/journal-profile
https://mjl.clarivate.com/journal-profile
https://mjl.clarivate.com/journal-profile
https://mjl.clarivate.com/journal-profile
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17 

Aux seuils du 

roman Le Boujoum 

de Cung Giu 

Nguyen 

1 x 

Synergie Pays 

riverains du Mékong  

ISSN: 2107-6758 

(Print); 

ISSN: 2261-2777 

(Online) 

  

9&10, 

tr. 

133-

145 

2018 

18 

Về kinh nghiệm hư 

vô như là khả thể 

hiện hữu khác 

trong văn chương 

của Linda Lê 

1 x 
Nghiên cứu văn học 

ISSN: 0494-6928 
  

8 

(570), 

tr. 86-

100 

2019 

19 

Văn học Việt Nam 

Pháp ngữ như một 

hiện tượng giao 

thoa của trường 

văn học 

1 x 
Nghiên cứu văn học 

ISSN: 0494-6928 
  

6 

(580), 

tr. 26-

41 

2020 

20 

L’idée de l’exil 

chez Pham Van Ky 

et Linda Lê  

 

1 x 

International Journal 

of Francophone 

Studies 

ISSN 1368-2679 

(Print); 

ISSN 1758-9142 

(Online) 

https://mjl.clarivate.co

m/journal-profile 

 

Web of 

science 

(ESCI)/ 

Scopus 

(Q2) 

https://ww

w.scimago

jr.com/jour

nalsearch.

php?q=570

0154365&

tip=sid&cl

ean=0  

 

Vol. 

21, 

1&2, 

tr. 

143-

154 

2020 

21 

La Nouvelle Revue 

Indochinoise: Un 

vecteur de 

transferts culturels 

1 x 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế:   

Un nouvel espace des 

sciences humaines, 

Michel Espagne, 

Nguyen Ba Cuong, 

Nguyen Thi Hanh 

(cb.), Paris: Kimé. 

ISBN:  978-

2841749577 

  

tr. 

555-

577 

2020 

22 

Aperçu du champ 

intellectuel sud-

vietnamien 

postcolonial 

1 x 

International Journal 

of Francophone 

Studies 

ISSN 1368-2679 

(Print); 

Web of 

science 

(ESCI)/ 

Scopus 

(Q2) 

 

Vol. 

24, 

1&2, 

tr. 9-

28 

2021 

https://mjl.clarivate.com/journal-profile
https://mjl.clarivate.com/journal-profile
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ISSN 1758-9142 

(Online) 

https://mjl.clarivate.co

m/journal-profile 

 

https://ww

w.scimago

jr.com/jour

nalsearch.

php?q=570

0154365&

tip=sid&cl

ean=0  

23 

Lược khảo lý 

thuyết trường văn 

học của Bourdieu 

1 x 

Tạp chí Phát triển 

Khoa học và Công 

nghệ – Social Sciences 

& Humanities 

(ĐHQG-HCM) 

ISSN: 2588-1043 

  

Vol.6,

1, tr. 

1476-

1483 

2022 

 

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 

mà ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: 7 bài: [7], [8], [10], [12], [16], [20], [22]. 

 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS:  

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:  

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

https://mjl.clarivate.com/journal-profile
https://mjl.clarivate.com/journal-profile
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TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

...       

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:   

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH;   04 CTKH      

 

 

 

 

  






