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1. Họ và tên: Hoàng Văn Hiển.     

2. Năm sinh: 1962. 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế. 

4. Năm được bổ nhiệm Phó giáo sư:    2009         

Ngành:   Lịch sử                              Chuyên ngành: Lịch sử thế giới 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: 

Cá nhân đã được Trung tâm Truyền thông hỗ trợ phát triển khoa học công 

nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giới thiệu trong 

cuốn sách “Tấm gương người làm khoa học”, Tập VI, Nhà xuất bản Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội, 2014. 

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

Trong đó: 

 - ISI hoặc/và Scopus:   

 - Tạp chí nước ngoài khác: 03 (21 sách chung xuất bản tại Italy và 01 bài 

báo viết chung tại Hội thảo khoa học quốc tế ở Đài Loan)   

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: 

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

Trong đó: 

- 5 năm gần đây: 10 

- Do Nhà xuất bản nước ngoài: 02, Nhà xuất bản cấp Quốc gia: 06, Nhà 

xuất bản cấp tương đương:02. 

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

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

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế số 1864 

QĐ/KT ngày 07/10/2010 vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng, phát triển Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ III (2005 - 

2010). 

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): 

  - Giáo dục và Đào tạo Hàn Quốc: Lực đẩy của sự phát triển, Tạp chí  Giáo 

dục đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, đăng 2 kỳ: số năm 1995 và số 



năm 1996. 

- Vấn đề tiếp thu văn hoá phương Tây của Trung Quốc và Việt Nam vào cuối 

thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2000. 

- Tình hình kinh tế - xã hội của Hàn Quốc trong giai đoạn tái kiến thiết đất 

nước (1953-1960). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2001. 

  - Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề toàn cầu hiện nay,  Tạp chí  Hoạt động 

Khoa học, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 2001.  

- Nhìn lại quan hệ kinh tế Việt - Hàn (1992-2001),  Tạp chí Nghiên cứu Nhật 

Bản và Đông Bắc Á, 2002. (viết chung).                                            

- Bước đầu tìm hiểu về ảnh hưởng của cuộc Minh Trị Duy Tân với một số 

nước châu Á cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX,  Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và 

Đông Bắc Á, 2002. 

- Cách mạng tháng Mười sáng mãi trong sự nghiệp đấu tranh vì những mục 

tiêu cao cả của toàn nhân loại: hoà bình - độc lập dân tộc - dân chủ và tiến bộ xã 

hội,  Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 2002 (viết chung).                                            

 - Quá trình phát triển kinh tế của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 

từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên đến cuối thập niên 1990,  Tạp chí Nghiên cứu 

Nhật Bản và Đông Bắc Á, 2003 (viết chung).                                           . 

  - Liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh và cơ hội, thách thức 

đối với Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 7 (185), 2016 (viết chung). 

 - Some Features of the Taiwan - Vietnam Economic Relations from 1992 to 

the first half of 2016, 3rd International Conference on Vietnamese and Taiwanese 

Studies and 8th International Conference on Taiwanese Romanization,11/2016 

(viết chung).   

- Myanmar trong chính sách hướng đông của Ấn Độ, Tạp chí Đại học Cửu 

Long, số 02, 5/2016 (viết chung). 

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):  

- Giáo dục và đào tạo ở Hàn Quốc, NXB Lao động, Hà Nội, 1998. Một 

mình.  

- Lịch sử quan hệ quốc tế (1945 - 1995), Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học 

Huế, NXB Đà Nẵng, 2006. Chủ biên. 

- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961 - 1993) và kinh 

nghiệm đối với Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008. Một mình. 

- Tiếp cận lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam - Một cách nhìn, NXB Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội, 2009. Một mình.   

 - Đông Á - Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử và hiện tại,  NXB Thế giới, 

Hà Nội, 2004 (viết chung). 



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...):  

- Vươn lên thành quốc gia mạnh về biển để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa, 

Trường Sa, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam, 2014. Một mình. 

- Myanmar trong chính sách hướng đông của Ấn Độ, Tạp chí Đại học Cửu 

Long, số 02, 5/2016 (viết chung). 

  - Liên minh Hàn Quốc - Hoa Kỳ sau Chiến tranh Lạnh và cơ hội, thách thức 

đối với Nhật Bản, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 7 (185), 7/2016 (viết 

chung).        

- Some Features of the Taiwan - Vietnam Economic Relations from 1992 to 

the half of 2016, 3rd International Conference on Vietnamese and Taiwanese 

Studies and 8th International Conference on Taiwanese Romanization,  11/2016 

(viết chung).   

- Nhìn lại quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau hơn 20 năm bình 

thường hóa, Tạp chí khoa học và công nghệ Trường ĐHKH,  Tập 10, số 2, 

11/2017 (viết chung).   

- Nhân tố Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của Myanmar (1988 - 

2016), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2 (227), /2019, tr.3-11 (viết chung). 

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,...): 

- Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế.  

- Thành viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Thành viên Hội đồng Biên tập Tập chí Đại học Cửu Long. 

                                                                                                        

  Ứng viên 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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