Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ
Mã hồ sơ: ………………….

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:
Đối tượng đăng ký: Giảng viên
Ngành: Kinh tế;

;

; Nội dung không đúng thì để trống: □)

Giảng viên thỉnh giảng

Chuyên ngành: Kinh tế học (Kinh tế Thông tin và Truyền thông),
Tài chính- Ngân hàng- Bảo hiểm

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC
Nam ;

2. Ngày tháng năm sinh: 26/12/1980;
Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Nữ;

Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:
4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ
An
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành
phố): Tổ 10, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Liền kề CL46, 368B
Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại di động: 0914.932.612;

E-mail: ducdtv@ptit.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
- Từ tháng 4/2003 tới tháng 10/2003: Nhân viên, Văn phòng đại hiện tại Hà Nội, Ngân
hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bản JBIC
- Từ tháng 10/2003 tới tháng 8/2004: Chuyên viên, Khoa Quốc tế và đào tạo sau đại học,
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
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- Từ tháng 9/2004 tới tháng 9/2005: Học thạc sỹ, Đại học Leeds (University of Leeds),
Anh Quốc
- Từ tháng 10/2005 tới tháng 12/2006: Giảng viên, Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Từ tháng 1/2007 tới tháng 12/2009: Học tiến sỹ, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến
Nhật Bản (JAIST), Nhật Bản
- Từ tháng 6/2010 tới tháng 9/2010: Giảng viên, Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Từ tháng 10/2010 tới nay: Giảng viên, Khoa Tài chính Kế toán, Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
- Từ tháng 1/2016 tới tháng 7/2016: Trưởng Bộ Môn Tài chính, Khoa Tài chính Kế toán,
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Từ tháng 8/2016 tới tháng 10/2017: Trưởng Bộ Môn Tài chính, Phó trưởng khoa, Khoa
Tài chính Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Từ tháng 11/2017 tới tháng 8/2019: Trưởng Bộ Môn Tài chính, Phó trưởng khoa, Phụ
trách khoa, Khoa Tài chính Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Từ tháng 8/2019 tới nay: Trưởng khoa, Khoa Tài chính Kế toán, Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
Chức vụ: Hiện nay: Trưởng khoa; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa
Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Địa chỉ cơ quan: 122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: (024)37562186
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 03 tháng 03 năm 2003, ngành: Kinh tế; Nơi cấp bằng ĐH
(trường, nước): Đại học Ngoại thương Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng ThS ngày 23 tháng 11 năm 2005, ngành: Kinh tế; Nơi cấp bằng ThS
(trường, nước): Đại học Leeds (University of Leeds), Anh Quốc
- Được cấp bằng TS ngày 22 tháng 12 năm 2009, ngành: Khoa học tri thức; Nơi cấp bằng
TS (trường, nước): Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced
Institute of Science and Technology- JAIST), Nhật Bản
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Các văn bằng, xác nhận khác:
- Chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm, số 856 do Học viện Quản lý giáo dục cấp ngày
17 tháng 11 năm 2010.
- Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II),
số 3679-1286/QĐ-HVQLGD do Học viện Quản lý Giáo dục cấp ngày 21 tháng 12 năm
2018.
- Công nhận Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, số 013083/CNVB.ThS do Cục Khảo thí và Kiểm định
Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạp cấp ngày 21 tháng 3 năm 2017.
- Công nhận Bằng tốt nghiệp Tiến sỹ, số 013084/CNVB.TS do Cục Khảo thí và Kiểm định
Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạp cấp ngày 21 tháng 3 năm 2017.
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. ,
ngành: ……………………………………………..………………………………………..
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh tế
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Kinh tế Thông tin và Truyền thông (Kinh tế ICT);
- Tài chính Tiền tệ, Tài chính Doanh nghiệp, Công nghệ Tài chính.
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) 09 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 04 đề tài cấp Bộ Thông tin và
Truyền thông, 01 đề tài cấp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;
- Đã công bố (số lượng) 36 bài báo khoa học, trong đó 06 bài báo khoa học trên tạp chí
quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 04, trong đó …….. 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: ……………………………………………………………….
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm: 2013, 2019, 2020, 2021
- Bằng khen của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do thành tích công tác xuất sắc
năm 2012
- Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông do thành tích công tác xuất sắc giai đoạn
giai đoạn 2012-2013 và 2019-2020
- Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học của Giám đốc Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giai đoạn 2019-2021.
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
3

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:
Trong suốt 16 năm 8 tháng là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông, tôi luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, rèn luyên tư cách đạo đức
để luôn đáp ứng các tiêu chuẩn của một giảng viên. Về giảng dạy, tôi tham gia giảng dạy và
hướng dẫn tốt nghiệp trình độ đại học, cao học và tiến sỹ. Về nghiên cứu khoa học, tôi là
chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở, công bố các bài báo trên các
tạp chí uy tín trong và ngoài nước, trình bày các báo cáo hội thảo chuyên môn. Tôi tham gia
tích cực trong việc phát triển ngành đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo của Học viện.
Tôi cũng thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học,
hướng nghiệp và nhiều hoạt động đoàn thể khác.
Từ năm 2016, tôi bắt đầu tham gia quản lý với tư cách Trưởng bộ môn Tài chính của
Khoa Tài chính Kế toán 1. Sau đó, tôi tiếp tục được lãnh đạo Học viện tin tưởng bổ nhiệm
làm Phó trưởng khoa, Phó phụ trách khoa và từ năm 2019 là Trưởng khoa Tài chính Kế
toán. Tôi đã thực hiện tốt vai trò quản lý, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển Khoa
trong kế hoạch và chiến lược phát triển chung của Học viện. Khoa Tài chính Kế toán 1 luôn
hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động khác do Học viện giao.
Các hoạt động hợp tác với các trường đại học khác, các hiệp hội nghề nghiệp và doanh
nghiệp được mở rộng để tạo sự kết nối giữa giảng dạy và thực tế nghề nghiệp. Năm 20192020, Khoa Tài chính Kế toán 1 đã tích cực xây dựng chương trình đại học Công nghệ Tài
chính của Học viện. Trong hai năm 2019, 2020, Khoa đều đạt được danh hiệu Tập thể lao
động xuất sắc. Năm 2020 Khoa được tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tôi tự đánh giá mình đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn của Nhà giáo và hoàn thành
nhiệm vụ của Nhà giáo được quy định tại Luật Giáo dục và Điều lệ Trường Đại học và đã
góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Khoa Tài chính Kế toán 1, mục tiêu,
chiến lược và sứ mệnh của Học viện, cũng như trách nhiệm xã hội của Khoa và Học viện
trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội quốc gia.
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
- Tổng số 16 năm 8 tháng.
- 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

Chính

Phụ

Số lượng
ThS/CK2/
BSNT đã
hướng dẫn

Số lượng NCS
đã hướng dẫn

Số đồ án, Số lượng giờ Tổng số giờ giảng
khóa luận giảng dạy trực trực tiếp/giờ quy
đổi/Số giờ định
tốt nghiệp tiếp trên lớp
ĐH đã HD ĐH
mức(*)
SĐH

1

2016-2017

-

-

01

08

310.4

60

370.4/493.2/216

2

2017-2018

-

-

03

-

321.4

60

381.4/520.7/216

3

2018-2019

-

-

01

09

322.4

60

382.4/508.1/216

03 năm cuối
4

2019-2020

-

-

-

08

356.4

60

416.4/564.3/202.5

5

2020-2021

-

-

02

07

384.0

60

444.0/582.6/189

6

2021-2022

-

-

02

09

356.4

-

356.4/481.8/189
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3. Ngoại ngữ:
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh
a) Được đào tạo ở nước ngoài:
- Học ĐH

; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ………

- Bảo vệ luận văn
Nhật Bản năm 2009

ThS

hoặc luận án

TS

hoặc TSKH ; tại nước:

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): TOEFL ITP 610 (4/2019), IELTS 6.5 (3/2014)
4. Hướng dẫn NCS, HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
Họ tên NCS
Trách nhiệm
Thời gian
Đối tượng
hoặc
hướng dẫn
Cơ sở đào
hướng dẫn từ …
TT
HVCH/CK2/
tạo
đến …
NCS HVCH Chính Phụ
BSNT

Ngày, tháng,
năm được cấp
bằng/có quyết
định cấp bằng

1

Nguyễn
Trang Vân

x

x

6/2016-6/2017

Học viện
CNBCVT

2017

2

Bùi Hoàng
Linh

x

x

6/2017-6/2018

Học viện
CNBCVT

2018

Lê Văn Tiến

x

x

11/2017-11/2018 Học viện
CNBCVT

2019

4

Hoàng Thị
Phương Anh

x

x

11/2017-11/2018 Học viện
CNBCVT

2019

5

Nguyễn Việt
Hưng

x

x

12/2018-8/2019

Học viện
CNBCVT

2019

6

Trịnh Văn
Duyên

x

x

5/2020-5/2021

Học viện
CNBCVT

2021

7

Đồng Văn
Ninh

x

x

5/2020-5/2021

Học viện
CNBCVT

2021

8

Nguyễn
Quang Huy

x

x

4/2021-1/2022

Học viện
CNBCVT

2022

9

Nguyễn Văn
Thái

x

x

4/2021-1/2022

Học viện
CNBCVT

2022

3
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:

TT

Tên sách

Loại
Xác nhận của
sách
Phần biên soạn cơ sở GDĐH
(CK, Nhà xuất bản và Số tác
Chủ biên (từ trang … đến (số văn bản
GT,
năm xuất bản
giả
trang)
xác nhận sử
TK,
dụng sách)
HD)

Trước khi được công nhận PGS/TS

I
1
2
…

Sau khi được cấp bằng TS

II
Giáo trình
1 Tài chính tiền
tệ
Kinh tế số:
Thực trạng và
2 hướng phát
triển tại Việt
Nam
Quản trị tài
3 chính doanh
nghiệp
Quản trị tri
4 thức trong
doanh nghiệp

GT

NXB Thông tin và
Truyền thông,
2022 (ISBN: 978604-80-6196-8)

CK

NXB Giáo dục,
2020 (ISBN: 978604-0-22529-0)

TK

NXB Thông tin và
Truyền thông,
2020 (ISBN: 978604-80-4401-5)

TK

NXB Thông tin và
Truyền thông,
2016 (ISBN: 978604-80-1885-6)

03

Chương 1-2, 4-5
QĐ số
(từ trang 7 đến
718/QĐ-HV
trang 101; từ
Chủ biên
ngày
trang 135 đến
2/10/2020
trang 213)

01

Xác nhận số
Viết toàn bộ (từ
501/HV-GXN
Chủ biên trang 3 đến trang
ngày
188)
20/6/2022

02

Đồng chủ
biên (2)

02

Chương 1, 4-6
QĐ số
Đồng chủ (từ trang 9 đến 645/QĐ-HV
biên (2) trang 27; từ trang
ngày
79 đến trang 143) 24/5/2022

QĐ số
Chương 1-6 (từ
645/QĐ-HV
trang 13 đến
ngày
trang155)
24/5/2022

Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) 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 PGS/TS: [ ],……………………………………………………………………
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:
TT
I

Tên nhiệm vụ khoa học
Mã số và cấp Thời gian
và công nghệ (CT, CN/PCN/TK
quản lý
thực hiện
ĐT...)

Trước khi được công nhận TS

1
2
…
6

Thời gian nghiệm
thu (ngày, tháng,
năm)/Xếp loại KQ

Sau khi được cấp bằng TS

II

1

Nghiên cứu về nền kinh
tế số (digital economy)
và đề xuất với ngành
công nghệ thông tin và
truyền thông

2

Nghiên cứu đánh giá tác
động của ngành ICT tới
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