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LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN
2. Năm sinh: 1958

3. Nam/ Nữ: NAM

4. Nơi sinh: THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ TÂY (nay thuộc HÀ NỘI)
5. Nguyên Quán: PHỐ NGÔ QUYỀN, THỊ XÃ SƠN TÂY
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
Phường (Xã): DỊCH VỌNG HẬU
Quận (Huyện):

CẦU GIẤY

Thành Phố (Tỉnh) HÀ NỘI
Điện thoại: NR.0437686805 .Mobile: 091.303.7748................................................
Email:...tuanta@vnu.edu.vn
7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ
Năm bảo vệ:

1996

Nơi bảo vệ:

Trường ĐHSP Hà Nội

Ngành: GIÁO DỤC HỌC; Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ GIÁO DỤC
7.2. TSKH
Năm bảo vệ:.........................................................................................................................................
Nơi bảo vệ :..........................................................................................................................................
Ngành:..................................................................................................................................................
Chuyên ngành......................................................................................................................................
8. Chức danh khoa học :
8.1. Phó giáo sư

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

8.2. Giáo Sư

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

9. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính

10 .Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục

11. Cơ quan công tác:
1

Tên cơ quan:........TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC....................................................
Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa:.......KHOA CÁC KHOA HỌC GIÁO DỤC.
Địa chỉ Cơ quan: .182, Lương thế Vinh, Quận Thanh Xuân.......................................................
Điện thoại:........................................................Fax:.........................................................................
Email:...khoa-hoc-giao-duc@googlegroups.com....................................
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
12. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

T.ĐHSP HÀ NỘI 2

ĐỊA LÝ

1979

Thạc sĩ

T.ĐHSP HÀ NỘI 1

GIÁO DỤC HỌC

1983 (đổi 1995)

Tiến sĩ

T.ĐHSP HÀ NỘI 1

GIÁO DỤC HỌC

1996

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

Tên khoá đào tạo

Thời gian
đào tạo

Nơi đào tạo

14. Trình độ ngoại ngữ
TT

Ngoại ngữ

Trình độ A

Trình độ B

Trình độ C

Tiếng Nga

C

Tiếng Anh

C

Chứng chỉ quốc tế

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

Vị trí
công tác

Cơ quan
công tác

Địa chỉ Cơ quan

9/ 1979- 4/ 2001

Giảng dạy,
Chủ nhiệm Bộ môn

ĐHSP HÀ NỘI 2

Xuân Hòa, Vĩnh Phúc

4/ 2001- đến nay

Giảng dạy,
Chủ nhiệm Bộ môn

T.ĐHGD-ĐHQGHN

Cầu Giấy, Hà Nội

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

2

TT

Tên sách

1
2

Giáo dục học (3 tập)
Giáo dục học đại cương
Tổ chức, quản lý trường lớp và
3
hoạt động giáo dục
16.2 Sách chuyên khảo
TT
Tên sách

Nơi
xuất bản
T.ĐHSP 2
T.ĐHGD

Năm
xuất bản
1994
2009

Đồng tác giả

T.ĐHGD

2009

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Quản lý xã hội đối với tình huống
bất thường ở Việt Nam hiện nay

1

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
Đồng tác giả
Chủ biên

Nơi
xuất bản
NXB
Lý luận
chính trị

Đồng chủ biên

Năm xuất
bản
2015

16.3 Các bài báo khoa học (chỉ tính từ 2005 đến nay)
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:
16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:
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:
TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Tên tạp chí
công bố

Năm
công bố

1

Vấn đề định hướng nghề nghiệp sau
tốt nghiệp phổ thông. Hội nghị KH
Quốc tế. Đối thoại Pháp – A' về hướng
nghiệp. Hà Nội.

Tác giả

Kỷ yếu Hội
thảo quốc
tế.
ĐHQGHN

2005

2

Thực tập sư phạm: từ quan điểm lịch
sử- phát triển và các giải pháp. Hội
thảo khoa học quốc gia.

Tác giả

Kỷ yếu Hội
thảo. ĐHSP
Tp HCM.

2008

3

Mô hình tổng quát các ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý chất
lượng đào tạo theo phương thức tín
chỉ. Ban Liên lạc các trường ĐH. Đà
Lạt 2008

Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội
thảo. Ban
Liên lạc các
trường ĐH.

2008

4

Vấn đề xây dựng môi trường văn hoá
trường học: Một số khảo sát tại CĐ
Kinh tế- KT Nam Định.

Tác giả

T.chí Khoa
học giáo
dục.

2008

5

Giáo dục kĩ năng sống: Quan điểm
tổng thể và tầm nhìn chiến lược.

Tác giả

T.chí Khoa
học giáo
dục.

2010

6

Bàn về Chương trình Giáo dục kĩ năng
sống trong điều kiện đổi mới giáo dục
hiện nay.

Tác giả

T.chí Khoa
học giáo
dục.

2011

Tác giả

T.chí Khoa
học giáo
dục.

2011

7

Đưa giáo dục kĩ năng sống vào các
Chương trình đào tạo giáo viên nhằm

3

đáp ứng yêu cầu xã hội.
8

Xây dựng đội ngũ giảng sư cơ hữu của
Học viện phật giáo tại Hà Nội: nhu

Tác giả

cầu, thực trạng và giải pháp thực tế.

Hội thảo
Giáo dục
Phật giáo
toàn quốc.
T.chí Khoa
học giáo
dục

2012

9

Quản lý phát triển giáo dục cộng đồng
tại TP HCM: những trở ngại và thách
thức (cùng Nguyễn Thị Kim Duyên

Đồng tác giả

10

Nhu cầu đào tạo thạc sỹ giáo dục:
Khảo sát và phân tích từ đối tượng là
giáo viên phổ thông (trung học).

Tác giả

T.chí Khoa
học giáo
dục.

2013

11

Tổ chức hình thành kĩ năng lập kế
hoach học tập trong đào tạo tín chỉ.
(cùng Bùi Ngọc Lâm),

Tác giả

T.chí Khoa
học giáo
dục.

2013

12

Nhu cầu giáo dục kỹ năng sống ở học
sinh nông thôn Việt Nam (cùng Phí
Thị Hiếu)

Đồng tác giả
Bài đăng trên tạp
chí quốc tế (NАU,
tiếng Nga), ISSN
3385-8879

T.chí khoa
học số 04
(9) /2015,
National
Association
of Scholars

2015

2012

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

Nơi cấp

Năm
cấp

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

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

Tên/ Cấp
Nghiên cứu hoàn thiện Quy
trình tập luyện các kĩ năng dạy
học cơ bản trong các hình thức
Thực hành - TTSP của trường

Thời gian
(bắt đầu kết thúc)

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

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

1998-2000

Bộ GD&ĐT. B98-12

Đã nghiệm thu

4

ĐHSP Hà Nội 2.
Nghiên cứu xây dựng Chương
trình tập luyện các kĩ năng sư
phạm cơ bản trong các hình thức
Thực hành - TTSP của Khoa Sư
phạm - ĐHQG Hà Nội.
Nghiên cứu tích hợp mục tiêu và
lồng ghép một số nội dung giáo
dục kĩ năng sống vào trong các
hình thức thực hành - TTSP
chuẩn bị cho SV thích ứng với
chương trình cải cách giáo dục
phổ thông hiện nay.
Khảo sát nhu cầu đào tạo và xây
dựng luận chứngcho đề án mở
chuyên ngành thạc sỹ Giáo dục
tại ĐHQG Hà Nội
Xây dựng cơ sở khoa học của
CTĐT chuyên ngành Thạc sỹ
Tư vấn giáo dục ở Trường
ĐHGD- ĐHQG Hà Nội

Trường ĐHGDĐHQGHN

Đã nghiệm thu

2007-2009

Trường ĐHGDĐHQGHN

Đã nghiệm thu

2011-2012

Trường ĐHGDĐHQGHN

Đã nghiệm thu

2013-2015

Trường ĐHGDĐHQGHN

Chưa

2002-2004

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)

Nghiên cứu nhu cầu và xây
dựng mô hình đào tạo theo năng
lực trong lĩnh vực giáo dục

20112013

Đại học quốc gia
(QGTĐ 11.19)

Đã nghiệm thu

Quản lý xã hội đối với các hiện
tượng bất thường

20132015

Đề tài KX11-05, thuộc
Chương trình KHCN
quốc gia

chưa

Khảo sát nhu cầu và xây dựng
Danh mục kỹ năng sống thiết
yêu theo các nhóm đối tượng
giáo dục đặc thù

20142016

Bộ GD&ĐT

chưa

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:..................1........................
21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:...........4.......................
21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:..................30.......................
21.4 Thông tin chi tiết:
5

Tên luận án của NCS
( đã bảo vệ luận án TS
hoặc đang làm NCS)
Phát triển kỹ năng lập
kế hoạch học tập cho
sinh viên ĐH trong
đào tạo theo tín chỉ
Dạy học giáo dục học ở
trường cao đẳng theo
Phương pháp dự án
Hoàn thiện mô hình
dạy học bán trú ở
trường tiểu học vùng
khó khăn
Phát triển Mô hình
Trung tâm giáo dục
cộng đồng cấp huyện
Quản lý phát triển hệ
thống giáo dục cộng
đồng tại Tp.HCM theo
tiếp cận xã hội hóa
nguồn lực đầu tư

Vai trò hướng
dẫn
( chính hay
phụ)

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

Chính
Đã bảo vệ
3.2014

Bùi Ngọc Lâm
2010- 2014

Khoa Quản lý GD,
Cao đẳng sư phạm
Thái Bình

Phụ

Đinh Thị Tình
2011- 2015

Trường Cao đẳng sư
phạm Lạng Sơn

Phụ

Nguyễn thị Kiều Trinh
2012- 2016

Cơ quan Báo Giáo
dục & Thời đại

Phụ

Thân Thị Châm
2012- 2016

Trường THPT Phúc
Thành, Hải Dương

Phụ

Nguyễn Thị
Kim Duyên
2013- 2017

Sở GD&ĐT Tp.HCM

Tên thạc sĩ, Thời gian đào
tạo

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

Tên luận văn của các
thạc sĩ ( chỉ liệt kê
những trường hợp đã
bảo vệ thành công)
Khoảng 30 HV Quản lý
Giáo dục đã bảo vệ

Tên NCS, Thời gian đào
tạo

Chinh

Từ 1999- đến nay

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; ...
- Hội viên Hội Tâm lý – giáo dục Việt Nam
- Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài cấp Bộ (Bộ GD&ĐT, 2012- 2015).....
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hà Nội, ngày.6. tháng..8.năm 2015.
NGƯỜI KHAI
(Họ tên và chữ ký)

6

