ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LÝ LỊCH KHOA HỌC
Dành cho các cán bộ đăng ký chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài KHCN
của ĐHQGHN

NGUYÊNC THỊ HUỆ

1. Họ và tên:
2. Năm sinh:
4. Học hàm:
Học vị:

1984

3. Nam/Nữ:

Nữ

Năm được phong học hàm:
Năm đạt học vị: 2011

ThS

5. Chức danh nghiên cứu:

Nghiên cứu viên

Chứcvụ:
6. Địa chỉ nhà riêng:
7. Điện thoại:CQ:

04.35577202;

NR:

8. Fax:

;
E-mail:

Mobile:

0936300616

huent.vnh@gmail.com

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dựán:
Tên tổ chức :

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Tên người Lãnh đạo:

PGS.TS Phạm Hồng Tung

Điện thoại người Lãnh đạo:
Địa chỉ tổ chức:

0913004068

Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Hải Phòng

Việt Nam học

2007

Thạc sỹ

Viện VNH&KHPT,
ĐHQG Hà Nội

Việt Nam học

2011

Tiến sỹ

Viện VNH&KHPT,
ĐHQG Hà Nội

Việt Nam học

Thực tập sinh khoa học
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11. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

2008 - 2012

Giảng viên

Trường Đại học Khoa
học, Đại học Thái
Nguyên

Xã Quyết Thắng, TP
Thái Nguyên

2008 đến nay

Nghiên cứu viên

Viện Việt Nam học và
Khoa học phát triển,
ĐHQG Hà Nội

Nhà A, 336 Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội

12. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án đăng ký trong 5
năm gần nhất)

TT

Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc
làđồng tác giả
công trình

Nơi công bố
(tên tạp chíđãđăng
công trình)

Năm công bố

1

Căn nguyên trở thành
Then trong xã hội Tày
- biện giải dưới góc độ
tâm sinh lý của người
được chọn

Tác giả

Tạp chí Khoa học và
công nghệ, Đại học
Thái Nguyên

2010

2

Yếu tố shaman giáo
trong nghi lễ nhảy lửa
của người Pà Thẻn ở
Quang Bình, Hà Giang

Tác giả

Tạp chí Khoa học và
công nghệ, Đại học
Thái Nguyên

2011

3

Dấu ấn văn hoá Đông
Tây trong áo dài Việt
Nam

Tác giả

Tạp chí Khoa học và
công nghệ, Đại học
Thái Nguyên

2012

4

25 năm Việt Nam học
theo định hướng liên
ngành

Đồng tác giả

Nxb ĐHQG

2010

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp
bán dẫn, giống cây trồng đãđược cấp
(liên quan đến đề tài, dựán đăng ký)
TT

Tên và nội dung văn bằng

48

Năm cấp văn bằng

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
(liên quan đến đề tài, dựán đăng ký- nếu có)
TT

Tên công trình

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Hình thức, quy mô, địa chỉáp dụng

15. Các đề tài, dựán, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dựán đăng ký - nếu có)
Tên đề tài,dựán,nhiệm
vụ khác đã chủ trì
Tổng Phù Lưu: quá
trình hình thành và biến
đổi

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)

Cấp Viện VNH&KHPT
Đã nghiệm thu/tôt

2013-2014

16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dựán đăng ký - nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

49

Năm tặng thưởng

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
(liên quan đến đề tài, dựán đăng ký - nếu có)

18. Định hướng nghiên cứu
1. Nghiên cứu hệ thống lý thuyết khu vực học gắn với khu vực biên giới,
hải đảo;
2. Nghiên cứu đời sống văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng cư dân vùng
Đông Bắc;
3. Nghiên cứu sinh kế của cộng đồng cư dân vùng Đông Bắc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

NGƯỜI KHAI

ThS. Nguyễn Thị Huệ
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