
Mẫu số 03 
 

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

1. Họ và tên: Đoàn Đức Lương 

2. Năm sinh: 28/4/1969 

3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay: Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế 

4. Năm được bổ nhiệm Phó giáo sư: 2013 

Ngành:               Luật                               Chuyên ngành: Luật Kinh tế 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: 

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

Trong đó: 

- ISI hoặc/và Scopus:                   (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: 15 

Trong đó: 

- 5 năm gần đây: 04 

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

Nhà xuất bản cấp quốc gia và tương đương 

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 (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): 

-  Chế định hợp đồng dân sự trong Bộ luật dân sự 2015. Tạp chí Kiểm sát, số 13/2018. 

- Vai trò của các tổ chức đoàn thể, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện 
quyền và bổn phận của trẻ em. Tạp chí  Nghiên cứu lập pháp, số 19 (tháng 10/2017). 

- vướng mắc áp dụng lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Tạp chí Kiểm sát, số 23/2016. 

- Về hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Tạp chí Kiểm sát, số 3/2015. 

- Thời hiệu về quyền thừa kế trong dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi. Tạp chí Kiểm sát, số 14/2015. 

- Mô hình tố tụng hình sự với yêu cầu cải cách tư pháp. Tạp chí  Nghiên cứu lập pháp, số 19 
(tháng 8/2015). 

- Bất cập về kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan sở hữu trí tuệ và một số kiến nghị. 
Tạp chí Pháp luật và phát triển, tháng 7/2015. 

- Những vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về tái định cư- qua một số dự án khu vực 
Trung Trung bộ. Hội thảo quốc tế, Đại học Queensland (Úc) và trường Đại học Luật, ĐH Huế, năm 2017. 

- Ý chí, tự do ý chí và các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Hội thảo quốc tế, Đại học 
Toulouse( Pháp) và trường Đại học Luật, ĐH Huế, năm 2018. 



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): 

- Sách chuyên khảo: Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam 
(Đồng chủ biên). Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, năm 2015. 

- Sách tham khảo: Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam (Đồng chủ biên). Nhà xuất bản 
chính trị Quốc gia, năm 2015 

- Sách tham khảo: Kỹ năng tư duy phản biện (Đồng chủ biên). Nhà xuất bản Đại học Huế, năm 
2018. 

- Giáo trình: Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học giáo dục (Đồng chủ biên). Nhà xuất bản Đại 
học Huế, năm 2018. 

- Giáo trình: Luật thương mại quốc tế (Đồng chủ biên). Nhà xuất bản Đại học Huế, năm 2018. 

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...): 

- Sách chuyên khảo: Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam 
(Đồng chủ biên). Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, năm 2015. 

- Sách tham khảo: Kỹ năng tư duy phản biện (Đồng chủ biên). Nhà xuất bản Đại học Huế, năm 
2018. 

- Giáo trình: Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học giáo dục (Đồng chủ biên). Nhà xuất bản Đại 
học Huế, năm 2018. 

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 Pháp luật và thực tiễn thuộc trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

  
  Ứng viên 

 
 
 
 

ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG 
  

 

 


