LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho cán bộ tham gia đào tạo đại học và sau đại học ở ĐHQGHN)
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 22/07/1974

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: P.305, Ngõ 6, phố Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội.
Cơ quan công tác hiện nay: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc
gia Hà Nội
Chức vụ: Phó trưởng phòng Nghiên cứu Khu vực học; phụ trách bộ phận Đào tạo tiếng
Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài;
Chuyên môn: Nghiên cứu viên kiêm giảng dạy Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho
người nước ngoài.
Điện thoại cơ quan: 04.35577202

Điện thoại: 0989669769

Fax: 844.35589073

Email: phuonganhvnh@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo từ 1991 đến 1995

Nơi đào tạo : Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Ngành học: Ngôn ngữ học
2. Sau đại học
Thạc sĩ
Thời gian đào tạo từ 2005 đến 2008
Nơi đào tạo: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngành học: Việt Nam học
Nghiên cứu sinh
Từ 2013 đến 2016 là Nghiên cứu sinh
Nơi đào tạo: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.
chuyên ngành: Việt Nam học
Tên luận án: Không gian văn hóa của người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua văn học dân gian
(ca dao, tục ngữ)
3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Trung bình

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
STT

Nơi công tác

1

Trung tâm từ điển học

2

Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và

Thời gian

Vị trí, chức vụ

07/1995-8/1996

Biên soạn từ điển

08/1996 -11/1999

Giáo viên giảng dạy

Giao lưu văn hóa, ĐHQGHN.

tiếng Việt và Văn
hóa Việt Nam cho
người nước ngoài

3

Văn phòng Liên lạc và Hợp tác khoa

11/1999- 11/2008

Thư ký kiêm giáo

học giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và

viên giảng dạy tiếng

Đại học Quốc gia Tokyo.

Việt và Văn hóa
Việt

Nam

cho

người nước ngoài
4

Viện Việt Nam học và Khoa học phát

12/2008 đến nay

triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nghiên
kiêm

cứu

viên

giảng

dạy

Tiếng Việt và Văn
hóa Việt Nam cho
người nước ngoài.
IV. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
Thời

Tên đề tài/công trình

Tư cách tham Cấp quản lý/nơi công

gian
2003

bố

gia
Giáo trình Tiếng Việt dạy cho người

Đồng tác giả

Viện Việt Nam học và
Khoa học phát triển,

ngước ngoài – Trình độ A ( 2 tập).

Đại học Quốc gia Hà
Nội.
2005

DVD Tiếng Việt vỡ lòng (song ngữ
Việt – Nhật)

Thành viên

Hội giao lưu văn hóa
Việt – Nhật

2

2005

Ngữ nghĩa của thành ngữ tục ngữ có

Chủ trì

yếu tố liên quan đến tên gọi động vật.

(đã nghiệm thu

Đề tài cấp Viện

đạt kết quả :Tốt)
2006

2008

Đời sống văn hóa sản xuất và sinh

Chủ trì

hoạt của cư dân làng Việt cổ Đường

(đã nghiệm thu

Lâm, Sơn Tây, Hà Nội.

đạt kết quả :Tốt)

Quan hệ tương tác giữa điều kiện tự

Báo

nhiên với đời sống văn hóa sinh hoạt

Tác giả

của cư dân làng Việt cổ Đường Lâm.
2009

Đề tài cấp Viện

cáo

Hội

thảo

Quốc tế Việt Nam học
lần thứ 3.

Nhà ở truyền thống của cư dân làng

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu
Đông Nam Á, Viện

Việt cổ Đường Lâm.

Khoa học xã hội Việt
Nam, số 6 năm 2009.
2009

Tác động của điều kiện tự nhiên đến

Tác giả

Tạp chí Văn hóa dân

nhà ở truyền thống của người dân

gian, Viện nghiên cứu

làng Việt cổ Đường Lâm.

Văn hóa, Viện khoa
học xã hội Việt Nam,
số 3 năm 2009.

2010

2011

Biến đổi văn hóa truyền thống của cư

Chủ trì

dân làng Việt cổ Đường Lâm trong

(đã nghiệm thu

thời kỳ đổi mới.

đạt kết quả :Tốt)

Một số cơ sở lý luận và phương pháp
nghiên cứu mối quan hệ tương tác
giữa điều kiện tự nhiên với đời
văn hóa (Trường hợp nghiên cứu làng

Quốc gia Hà Nội.

Kỷ yếu Hội thảo khoa
Tác giả

sống

Đề tài cấp Đại học

học

3

Nội

học

(Phương pháp tiếp cận
và nội dung nghiên
cứu)

cổ Đường Lâm).

Hà

2012-

Đề tài: Biên soạn “Địa chí huyện Thành viên biên Hợp tác với UBND

2015

Đông Anh, thành phố Hà Nội”

2012

Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát

2013

soạn

huyện Đông Anh
Tác giả

Báo

cáo

Hội

thảo

triển làng Việt cổ Đường Lâm trong

Quốc tế Việt Nam học

giai đoạn hiện nay.

lần thứ 4.

Cách giải thích nghĩa của thành ngữ,

Tác giả

Báo

cáo

Hội

thảo

tục ngữ cho người nước ngoài học

Quốc tế Ngôn ngữ học

tiếng Việt.

Việt Nam trong bối
cảnh đổi mới và hội
nhập.

2014

Lịch sử hình thành cư dân đô thị Hà
Nội

Sách (đồng tác

Trung tâm nghiên cứu

giả Sakurai

Khu vực học và Thông

Yumio,

tin, Đại học Tokyo,

Yanagisawa

Nhật Bản

Masayuki)
2014

Changes of traditional socioeconomic

Tác giả

The 5th Internationnal

life of ancient village ressidents

conference of the

Duong Lam, Hanoi in the modern

Asian Rural Sociology
Association (ARSA)

days.

2-5 Sep 2014.
2014

Văn hóa ẩm thực của người Việt đồng

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo khoa
học

bằng Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ.

chuyên

ngành:

Việt Nam học: những
phương diện văn hóa
truyền thống.
2015

Trường từ vựng “trang phục” liên hệ
với văn hóa người Việt đồng bằng
Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ
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Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Ngữ
học toàn quốc 2015

2015

Yếu tố “Nước” trong đời sống văn

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc

hóa của người Tày - Thái cổ

gia Thái học Việt

qua Văn học dân gian (ca dao, tục

Nam.

ngữ).
2015

Hoạt động “đi lại” của người Việt

Tác giả

Hội nghị khoa học trẻ:

đồng bằng Bắc Bộ qua tư liệu ca dao,

Nghiên cứu liên ngành

tục ngữ.

trong KHXH&NV Tiếp cận từ góc độ Lý
thuyết và Thực tiễn.

2015

Tri thức dân gian về ẩm thực của

Tác giả

Tạp

chí Khoa

học

người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua ca

ĐHQG, tập 31, số 2,

dao, tục ngữ

2015.

2015 -

Một số vấn đề cơ bản và cập nhật của

2016

khu vực học hiện đại.

Chủ trì

Đề tài cấp Viện
Đang thực hiện, chưa

(Some basic and updated issues of

nghiệm thu.

modern Area Studies).
2015

Môi trường sông nước trong đời sống
văn hóa của người Việt đồng bằng

Tác giả

Tạp chí Văn hóa học,
số 6, 2015. tr.22- 29.

Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ.

V. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH
1. Nghiên cứu cơ bản về lý thuyết, phương pháp, mô hình tổ chức nghiên cứu khu vực
học (Area studies) phục vụ phát triển và phát triển bền vững các khu vực và quốc gia
Việt Nam;
2. Nghiên cứu tổng hợp các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, môi
trường,… các vùng và tiểu vùng dựa trên tiếp cận liên ngành nhằm giải quyết các yêu cầu
do thực tế đặt ra, phục vụ phát triển và phát triển bền vững khu vực và đất nước;
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3. Nghiên cứu tổng hợp các vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường,… các
cộng đồng cư dân, dựa trên tiếp cận liên ngành, nhằm giải quyết các yêu cầu do thực tế
đặt ra, phục vụ phát triển và phát triển bền vững các khu vực và đất nước;
4. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về các không gian văn hóa - không gian phát
triển nhằm cung cấp đầu vào cho quá trình chính sách phục vụ qui hoạch, lãnh đạo quản
lý ở các địa phương và các ngành;
5. Tổ chức triển khai những nghiên cứu cơ bản chuyên sâu về lịch sử, văn hóa, xã hội,
ngôn ngữ …của Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành ở các khu vực đồng bằng châu thổ của Việt Nam. Trong đó tập trung chủ yếu là đồng bằng Bắc Bộ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2016
Xác nhận của

Người khai kí tên

cơ quan chủ quản

(Ghi rõ chức danh, học vị)

Ths. Nguyễn Thị Phương Anh
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