




3 
 

 

- 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:  số lượng 02 (01cấp cơ sở và 01 cấp 
Quốc gia); 

- Đã công bố (số lượng): 27 bài báo KH, trong đó 12 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy 
tín; 

- Đã được chấp nhận đơn hợp lệ 01 đăng ký bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản ......, trong đó …….. thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- 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): …………………………….. 

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): ……………………………………………………………………. 

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:  

- Lối sống: Giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp và cộng đồng nơi cư trú. 

- Đạo đức và tác phong: Không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội, có tác phong 
làm việc nghiêm túc và hoàn thành công việc được giao. 

- Tinh thần khoa học: Cầu tiến, đam mê và có động lực nghiên cứu khoa học. 

- Khả năng chuyên môn: Luôn học tập và nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ 
chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng yêu cầu đối với giảng viên theo qui 
định. 

- Lương tâm nhà giáo: Trung thực, công bằng và tận tình với sinh viên. 

- Khả năng giảng dạy: Có khả năng truyền đạt tốt và sử dụng các phương pháp 
giảng dạy hiệu quả. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*): 

- Tổng số 13 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn 

Số lượng 
ThS đã 

hướng dẫn 

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 2014-2015    48 239,7  239,7/506,3/280 

2 2015-2016    16 260,7  260,7/414,3/270 
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3 2016-2017    11 198  198/318,4/270 

3 năm học cuối 

4 2017-2018   03 21 453,6 87,8 541,4/692,9/270 

5 2018-2019   01 42 337,5 87,8 425,3/742,6/270 

6 2019-2020   01 20 495,5 29,3 524,8/770,2/270 

(*) - 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 nay, 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. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh ngữ 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

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

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: Na Uy năm 2013 

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: ……………………...…………………………………. 

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/C
K2/BSNT 

Chính Phụ 

1 
Nguyễn 
Phước Long 

 
HVCH  

 05/2017-
11/2017 

Trường Đại 
học Trà Vinh 

29/06/2018 

2 
Lê Quốc 
Khương 

 
HVCH   05/2017-

11/2017 
Trường Đại 

học Trà Vinh 
29/06/2018 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
















