
Mẫu số 03 
 

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 
 

1. Họ và tên: TRẦN THÁI HỌC  

2. Năm sinh: 1952  

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Giảng viên khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, 
Đại học Huế 

4. Năm được bổ nhiệm Giáo sư (hoặc Phó giáo sư): 2004  

Ngành:                        Văn học                     Chuyên ngành: 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: Nhà giáo ưu tú 

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

Trong đó: 

- ISI hoặc/và Scopus:          3 bài         (5 năm gần đây:           ) 

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

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 

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

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

Trong đó: 

- 5 năm gần đây: 3 cuốn 

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

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

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

11. Bài báo khoa học tiêu biểu 35 bài 

12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu  

- Sách chuyên khảo: 3;  Sách chuyên luận: 2;  Sách giáo trình: 1 

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây  

- 1 sách chuyên khảo: Văn chương và tiếp nhận, nxb Văn học, 2015 

- 1 đề tài Nafosted 

- 1 sách chuyên luận: Lịch sử tiếp nhận, nxb Văn học, 2016 

- 1 sách Phê bình tiểu luận: Nxb Đại học Huế, 2019 

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,...): 

  
  Ứng viên 

 
 
 
 
 

Trần Thái Học 



  

  


