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TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC  

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC 

 

1. Họ và tên: TRẦN VĂN PHƯỚC    

2. Năm sinh: 10.02.1955 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Giảng viên cao cấp, Khoa tiếng Anh, 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

4. Năm được bổ nhiệm Phó giáo sư: 2006            

Ngành: Ngôn ngữ học            Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: 

6. Số công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học: 34 

 Trong đó: 

 - ISI hoặc/và Scopus:  (5 năm gần đây: 0) 

 - Tạp chí nước ngoài khác:  (5 năm gần đây: 0) 

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 

 Trong đó, quốc tế:   (5 năm gần đây: 0) 

8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: 21 

Trong đó: 

- 5 năm gần đây: 1 

- Do Nhà xuất bản nước ngoài, Nhà xuất bản cấp Quốc gia, Bộ và tương đương 

xuất bản: 12 

9. Tổng số trích dẫn (nếu có): 2    Chỉ số hindex(nếu có):  

10. Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương: 0 

11. Bài báo khoa học tiêu biểu (Liệt kê tối đa 10 bài báo tiêu biểu trong cả quá trình, 

kèm theo chỉ số trích dẫn của bài báo và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí, nếu có): 

1. Developing the CEFR-based national listening and reading English 

language proficiency tests: Non-native English language test designers’ reflections 

(Hội thảo quốc tế nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ lần 

thứ IV tại Huế, in tại NXB ĐHH 2019). 

2.“Đặc điểm ngôn ngữ và tác động xã hội của những từ ngữ có nguồn gốc tiếng 

Anh trong các phương tiện thông tin đại chúng bằng tiếng Việt Nam hiện nay”. 

(Linguistic features and social impacts of English-origin vocabulary used in 

Vietnamese means of communications at present) (Hội thảo quốc tế về ngôn ngữ học 

tại Viện Ngôn ngữ học Việt Nam tại Hà Nội, in tại NXB KHXH 2017) 

3. Từ ngữ tiếng Anh vay mượn tạm thời trong quá trình trộn mã trên một số báo 

mạng bằng tiếng Việt tại Việt Nam hiện nay (English words temporarily borrowed 

through code mixing used in some Vietnamese printed and online newspapers in 

Vietnam at present, Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng Số 8(93)2015, 

trang 69-75. 

4.“Vấn đề sử dụng từ ngữ chính trị - xã hội tiếng Việt nhìn từ góc độ lý thuyết 

phân tích diễn ngôn phê phán”. Tạp chí Ngôn ngữ, Hà Nội, 2014. 



5. Một số vấn đề về ngôn ngữ SMS của giới trẻ, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 

Hà Nội, 2014. 

6. Một số đặc điểm diễn ngôn của khẩu hiệu tiếng Anh và tiếng Việt,Ngữ học 

toàn quốc, 2013. 

7. An investigation into the syntactic features and the uses of English and 

Vietnamese negative sentences in literary works, Tạp chí Khoa học chuyên san 

KHXH&NV, ĐHH 70(1), 2012. 

8. Is there a Vietnamese-English in International communication in Vietnam, 

JACET (8)(31), Japan, 2004.  

9. More than just a description of Vietnamese-English, The 8th IALS Symposium 

for Language Teacher education: Politics, Policy and Culture in Language Teacher 

Education (Edinburgh), 2000. 

10. Cultural barriers to Vietnamese Learners of English, Journal Reach Out 

Vol 3  We are all global citizens (trang 50-54), 1994. 

12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (Liệt kê tối đa 5 sách và/hoặc giáo trình 

tiêu biểu trong cả quá trình, kèm theo chỉ số trích dẫn, số lần tái bản, nếu có):  

1. Giáo trình English Phonetics &Phonology dành cho sinh viên đại học ngành 

Ngôn ngữ Anh, NXB Đại học Huế, 2014. 

2.Bộ giáo trình điện tử gồm 2 quyển English Theoretical Grammar, English 

Semantics, dành cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh, NXB Đại học Huế, 2006. 

3.Giáo trình BASIC ENGLISH 1 Tiếng Anh cơ sở tập 1 dành cho sinh viên đại 

học, NXB Giáo dục, in năm 2000, tái bản 2004  

4.Giáo trình BASIC ENGLISH 2 Tiếng Anh cơ sở tập 2 dành cho sinh viên đại 

học, NXB Giáo dục, in năm 2001, tái bản 2004. 

5.New English-Vietnamese Dictionary-Từ điển Anh-Việt, NXB Từ điển Bách 

khoa, 2002. 

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (Liệt kê tối đa 5 công 

trình khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học và/hoặc sách chuyên 

khảo; sáng chế, giải pháp hữu ích; giải thưởng...):  

1. Đặc điểm ngôn ngữ-xã hội của các từ ngữ vay mượn có nguồn gốc từ tiếng 

Anh được sử dụng trong một số báo chí bằng tiếng Việt tại Việt Nam hiện nay, đề tài 

NCKH 2015-2016, cấp Đại học Huế (kết quả Xuất sắc) 

14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (Lãnh đạo các hiệp hội khoa học, kỹ thuật 

trong nước và quốc tế; Ban biên tập tạp chí khoa học,...): Ủy viên Hội đồng Chức 

danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học (2009-2018), Ban biên tập Tạp chí Ngôn ngữ và 

Đời sống, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa hojhc Ngôn ngữ và Văn 

hóa, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

Ứng viên  

                                                                                                       (ký và ghi rõ họ tên) 

                                                                                                

 
            Trần Văn Phước 

 


