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LÝ LỊCH KHOA HỌC
Cán bộ có trình độ từ Tiến sĩ trở lên của ĐHQGHN
(Kèm theo Công văn số 2012/TCCB ngày 23 tháng 11 năm 2006 của ĐHQGHN)
THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Đặng Xuân Hải.
2. Năm sinh: 5/10/1950

3. Nam/ Nữ: Nam

4. Nơi sinh: Hà tĩnh

5. Nguyên Quán: : Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
Phường (Xã) số 1, ngõ 97 phố Vương Thừa Vũ, Q. Thanh xuân, HN
Quận (Huyện) Q. Thanh xuân,
Thành Phố (Tỉnh) TP Hà Nội
Điện thoại: Cơ quan 04.7547462;

Nhà riêng: 04.35657174;

Di động: 0913 083993

Fax: 04-7548092;

Email: haidx@vnu.edu.vn
7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ

X

Năm bảo vệ: 1984
Nơi bảo vệ: Sư phạm LeNin-Matwkhoa-Liên xô
Ngành: Vật lí (học hàm Khoa học GD-QLGD)
Chuyên ngành: Vật lí (học hàm Khoa học GD-QLGD)
7.2. TSKH
Năm bảo vệ:.........................................................................................................................................
Nơi bảo vệ :..........................................................................................................................................
Ngành:..................................................................................................................................................
Chuyên ngành......................................................................................................................................
8. Chức danh khoa học :
8.1. Phó giáo sư

X

Năm phong : 2006 Nơi phong : Hà Nội

8.2. Giáo Sư

Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: Khoa học GD-QLGD

10 .Chức vụ:

11. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan: Trường ĐHGD - ĐHQGHN
Tên tổ chức chủ trì đề tài: Khoa QLGD – ĐHGD - ĐHQGHN
Địa chỉ tổ chức : Tầng 6, nhà G7.; 144 Xuân Thủy.
Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Khoa QLGD
Điện thoại: 04 3754 7969
Fax : 04 3754 8092
E-mail: education@vnu.edu.vn
Website: http://www.education.vnu.edu.vn/
Địa chỉ Cơ quan: Nhà G7 Trường ĐHGD – ĐHQGHN

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
12. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Đại học

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Liên Xô

Vật Lý

1974

Liên Xô

Vật Lý

1984

Thạc sĩ
Tiến sĩ
TSKH
13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Thời gian đào
tạo

Nơi đào tạo

Cử nhân

Tổng hợp Lý

Liên Xô

1968 – 1974

Tiến sỹ

NCS

Liên Xô

1980 – 1984

14. Trình độ ngoại ngữ
TT

Ngoại ngữ
Nga
Anh

Trình độ A

Trình độ B

Trình độ C

Chứng chỉ quốc tế

X
IELTS

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN
15. Quá trình công tác
Thời gian

Vị trí công tác
Cơ quan công tác

(Từ năm ... đến
năm...)
1975-1979

Giảng viên

Khoa lý-ĐHSP Hà nội 2

1984-1991

GV/CNK

Khoa lý-ĐHSP Hà nội 2

1992-2001

GV/CNK

Trường CBQLGDGD&ĐT

2002-2009

GV/PCNK

Khoa

sư

Địa chỉ Cơ quan

Bộ

phạm(nay

là

ĐHGD)-ĐHQGHN
2009-nay

GV

ĐHGD-ĐHQGHN

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1 Sách giáo trình
TT
Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1
16.2 Sách chuyên khảo
1. Chuyên khảo “ Huy động cộng đồng tham gia xây dựng và phát triển GD tiểu học và nhà
trường tiểu học”; Cục XB/BộVHTT, 2000.
2. Chương 9 và chương 10 của quyển sách “Một số vấn đề cơ bản của GD học đại học” NXB
ĐHQGHN; Nộp , giấy phép xuất bản số 132/QĐ-CXB do Cục xuất bản Bộ Văn hoá thông tin cấp
ngày 20-7-2000, Nộp lưu chiểu Quý II-2001; lưu chiểu Quý III-2004
3. “Quản lí sự thay đổi “; Tài liệu bồi dưỡng CBQLGD; viết cho dự án ĐTGV THCS in năm
2004.
4. Recent Reform and Perspectives in Higher Education : Các báo cáo khoa học - kỷ hiếu hội
thảo quốc tế của các nước châu A-Thái bình dương và châu Au tại Tokyo-Nhật bản năm 1998,
(Cải cách và những viễn cảnh trong giáo dục đại học : Đ.X. Hải: phần về Việt Nam; trang 152158 .
5. HANDBOOK on Diplomas, Degrees and other Certificates granted by Higher Education
Institutions in ASIA and the PACIFIC ”; ( tham gia viết 349-365 trong 387 trang) Complied by
SEMEO RIHED in cooperation with UNESCO PROAP; 12/1998.
6. Đặng Xuân Hải; Sách ”Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo tín chỉ”; NXB Bách Khoa, 20112012-2013

7. Đồng tác giả (nhiều tác giả); “Tài liệu bồi dưỡng cho CBQL các trường TCCN”; sách dự án
GV THPT&TCCN phát hành năm 2010.
8. Đồng tác giả (nhiều tác giả); “Tài liệu bồi dưỡng cho CBQL các trường PTDTNT”; sách dự án
GV THPT&TCCN phát hành năm 2012.
9. Đồng tác giả (nhiều tác giả); “Tài liệu bồi dưỡng cho CBQL các TTGDTX”; sách dự án GV
THPT&TCCN phát hành năm 2012.
10. Đồng tác giả (nhiều tác giả); “QLGD trong bối cảnh mới”; sách dự án GV THPT&TCCN phát
hành năm 2013.
11. Đặng Xuân Hải Nguyễn Sỹ Thư; Sách ”Quản lí GD/NT trong bối cảnh thay đổi”; NXB giáo
dục, 2012
16.3 Các bài báo khoa học
16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài:
16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước:
Các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.
Các công trình khoa học (bài báo) liên quan đến QLGD trong thời gian từ năm 1997 đến nay:
1. ISO 9000 với việc bảo đảm chất lượng GD đại học; đăng ở tạp chí Đại Học & Giáo dục
chuyên nghiệp , số 1/2001, trang 31-33
2. Vận dụng phương thức đào tạo từ xa cho việc bồi dưỡng cán bộ quản lí GD&ĐT; đăng ở
tạp chí phát triển GD; số 6/ tháng 11-12 năm 2001, trang 24-26.
3. Các bước tổ chức chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học ở nhà trường đại học hiện
nay; đăng ở tạp chí giáo dục; số 5 (6/2001), trang 10-11 và 18
4. Mối quan hệ “ cân bằng động” giữa GD-ĐT với KT-XH và việc đổi mới mục tiêu, nội
dung, chương trình của các trường đại học hiện nay; đăng ở tạp chí giáo dục số 21
(1/2002), trang 9- 10
5. Nhận diện vấn đề quản lí chất lượng giáo dục đại học ở Việt nam hiện nay; đăng ở Tạp chí
giáo dục số 32 (6/2002), trang 10-11 và 13
6. Nhận diện khái niệm quản lí và lãnh đạo trong quá trình điều khiển một nhà trường; đăng
trong Tạp chí Phát triển GD số 4 (Tháng7+8/2002)
7. Một số giải pháp chủ yếu về quản lí chất lượng đào tạo đại học ở nước ta hiện nay; đăng
trong Tạp chí GD số 40 ( 9/2002 ), trang 10-12
8. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học
9. Mối quan hệ giữa vai trò quản lí nhà nước về giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm của các trường đại học
10. Đặc thù của việc đổi mới phương pháp dạy học ở đại học sư phạm; tạp chí GD số 103;
12/2004; trang 8-10
11. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục đại học; tạp chí KH ĐHQGHN; T. XX;
No3AP 2004; trang 52-57
12. Vận dụng lí thuyết quản lí sự thay đổi để chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở nhà

trường trong giai đoạn hiện nay: Tạp chí GD; số 110, 3/2005; trang 33-37
13. Mối quan hệ giữa mục tiêu GD và chuẩn hoá một bậc học, một trình độ đào tạo: Tạp chí
PTGD; No 2(740)/2005; trang 18-19
14. Đánh giá người hiệu trưởng nhà trường phổ thông theo hướng chuẩn hoá: Tạp chí GD;
số 119, 8/2005; tr.3,7
15. Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ QLGD, QL nhà trường: Tạp chí GD ; số 126
(11/2005); tr 8,9,33
16. Về một tiếp cận đánh giá CBQL trường đại học nói chung,chủnhiệm khoa nói riêng theo
hướng chuẩn hoá: Tạp chí PTGD; số 5(77); 2005; trang 28-30
17. Vận dụng lí thuyết quản lí sự thay đổi để chỉ đạo đổi mới phương thức đào tạo theo hệ
thống tín chỉ: Tạp chí PTGD; số 110; 7/2007; trang 43-47
18. Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Việt nam:Thực trạng triển khai và điều kiện
thực hiện: Tạp chí PTGD;10/2006 trang 13-15
19. Tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của GV và SV trong phương thức đào tạo theo hệ
thống tín chỉ: Tạp chí GD số 10/2007 trang 15-17
20. Đánh giá giảng viên theo lí thuyết “phản hồi 360 độ”: Tạp chí PTGD số 3/2008 trang 58
21. Nhà trường hiệu quả trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay: Tạp chí khoa học Đại học mở
HN; số 3/2-2014; trang 3-7
16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:
Các hoạt động quốc tế:
1. Tham gia và có báo cáo ở hội nghị quốc tế về phát triển GD đại học ở Tokyo-1998
2. Tham gia nghiên cứu hệ thống văn bằng và chứng chỉ của GD đại học Châu A-Thái Bình
Dương và tham gia viết bài cho quyển “ Văn bằng và chứng chỉ GD đại các nước Châu AThái bình dương” do UNESCO khu vực và RIHED-SAEMEO xuất bản 1999
3. Tham gia dự án Đào tạo bồi dưỡng thanh tra GD theo quan điểm thanh tra GD Pháp, từ
năm 2000
4. Là thành viên của nhóm tư vấn chính sách giáo dục đại học Việt nam của dự án GD Đại
học 1 của Ngân hàng thế giới (WB).1995-2000
5. Tham gia dự án tiểu học , Bộ GD&ĐT; 1997-2000
6. Tham gia dự án phát triển GV THCS , Bộ GD&ĐT, 2002-2005
7. Tham gia dự án phát triển GV THPT&TCCN , Bộ GD&ĐT, 2005-2010
16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước:
16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưuu tiên các
dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:
Là tác giả hoặc là
TT
Tên bài báo
đồng tác giả công
trình

Tên tạp chí
công bố

Năm công bố

1

17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:
TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã
hiệu

Năm
cấp

Nơi cấp

1
18. Sản phẩm KHCN:
18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….
18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….
18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:
TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp
dụng

Hiệu quả

1
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì
+/ Các đề tài NCKH cấp Bộ đã bảo vệ :
1. Chủ nhiêm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường :” Bước đầu vận dụng công nghệ TEST
cho việc đánh giá học viên trường CBQLGD&ĐT” . Mã số C96-53.02 . Bảo vệ loại tốt tháng
1/1997
2. Chủ nhiêm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ GD&ĐT :” ứng dụng phương pháp trắc
nghiệm khách quan cho việc kiểm tra đánh giá học viên trường CBQLGD&ĐT .Mã số B9753.63” bảo vệ loại tốt tháng 6/1999
3. Chủ nhiêm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường :” Cơ sở lí luận của công tác bồi dưỡng
CBQLGD&ĐT theo phương thức từ xa . Mã số C99-53.26” bảo vệ loại tốt tháng 1/1997
4. Chủ nhiêm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ GD&ĐT :” Vai trò QL nhà nước về GD&ĐT
trong việc nâng cao quyền tự chủ và tính chụi trách nhiệm của trường đại học ” .Mã số B
2001-53.02 ,Bảo vệ tháng 3 năm 2003 .
5. CN đề tài NCKH cấp ĐGQGHN :” Mô hình QL các trường đại học của một số nước trên thế
giới” bảo vệ tháng 12- 2005
6. CN đề tài NCKH đặc biệt cấp ĐGQGHN :” Quy trình dạy học các môn nghiệp vụ sư phạm ở
khoa sư phạm ĐHQGHN” bảo vệ tháng 12- 2006
7. CN đề tài NCKH đặc biệt cấp ĐGQGHN :” Vận dụng lí thuyết quản lí thay đổi để chỉ đạo
quá trình chuyển đổi quy trình đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo tín chỉ” bảo vệ tháng 122010.
19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên
Tên/ Cấp

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài,
thuộc Chương trình
(nếu có)

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

20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức, năm tặng thưởng

21. Quá trình tham gia đào tạo SĐH
21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 8
21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 4
21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 92
21.4 Thông tin chi tiết:
Tên luận án của NCS
( đã bảo vệ luận án TS
hoặc đang làm NCS)

Vai trò hướng dẫn
( chính hay phụ)

Tên NCS, Thời
gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS,
NCS, địa chỉ liên hệ ( nếu
có)

ĐÃ BẢO VỆ 2006

Phụ

Nguyễn thị Hằng
2003-2006

Trưởng phòng ĐT sau ĐH,
ĐHSPHN1

ĐÃ BẢO VỆ 2007

Phụ

Bùi Việt Phú 20042007

Trưởng chi nhánh NXBGD
miền trung (Đà Nẵng)

ĐÃ BẢO VỆ 2008

Phụ

Trần Xuân Bách

Trưởng phòng HCQT
ĐHSPĐà Nẵng

2005-2009
ĐÃ BẢO VỆ 2009

Phụ

Nguyễn Mai
Hương 2005-2009

Phó GĐ Viện đại học Mở

ĐÃ BẢO VỆ 2012

phụ

Ngô Phan Anh
Tuấn 2009-2013

Trưởng phòng ĐT;
ĐHSPKT Vĩnh Long

ĐÃ BẢO VỆ 2013

Chính

Trần Linh Quân
2007-2013

Hiệu trưởng trường CĐ
Ngô Gia Tự, Bắc Giang

ĐÃ BẢO VỆ 2013

Chính

Bùi thị Hương
2008-2013

GV Học viện QLGD

ĐÃ BẢO VỆ 2013

Chính

Vũ duy Hiền

TTGDTX tỉnhHD

NCS

Chính

Nguyễn Kiều Oanh
2010-2014

Phó phòng TCCB,
ĐHKHXH&NV

NCS

Chính

Nguyễn Văn Thắng
2012-2016

Trưởng phòng thiết bị Cục
Nhà trường BQP

NCS

Phụ

Nguyễn Cẩm Tú
2011-2015

Phó phòng ĐT; CĐ BỘ
NỘI VỤ

NCS

Phụ

Trần Văn Tùng

Cục Bảo vệ, BQP

Tên thạc sĩ, Thời
gian đào tạo

Cơ quan công tác của học
viện, địa chỉ liên hệ ( nếu

Tên luận văn của các
thạc sĩ ( chỉ liệt kê

những trường hợp đã
hướng dẫn bảo vệ
thành công)

có)

.......
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN
Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong
và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm .....
NGƯỜI KHAI
(Họ tên và chữ ký)

ĐẶNG XUÂN HẢI

