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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Kèm theo Thông tư số: 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

---- 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

1. Họ tên : DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG 

2. Ngày sinh : 23/02/1967              Giới tính:   Nữ 

3. Nơi sinh : Hà Nội       Quê quán:   Hà Nội 

4. Chức vụ            : Giảng viên 

5. Học hàm (ngày, cơ quan phong):....................................................................... 

6. Học vị (ngày, cơ quan cấp): Tiến sỹ (cấp bởi ĐHQG Tp.HCM ngày 05/11/2009). 

7. Địa chỉ thường trú: 211/28 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, tp.HCM. 

8. Địa chỉ liên lạc: 211/28 Hoàng Văn Thu, phường 8, quận Phú Nhuận, tp.HCM 

9. Điện thoại:  0909000693        -       Email : Dung.dtn@ou.edu.vn 

10. Ngày vào Đảng:   03/5/2001,  Ngày chính thức: 03/5/2002. 

11. Ngạch viên chức hiện tại: 15.111       Mã số và phân hạng : V.07.01.03 

12. Dân tộc:    Kinh                                  Tôn giáo:   Thờ cúng ông bà, tổ tiên. 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. ĐẠI HỌC: 

Hệ đào tạo:  Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp, thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngành học:   Triết học  

Nước đào tạo:  Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 1989. 

Bằng đại học 2:………………………… Năm tốt nghiệp: ……………….. 

2. SAU ĐẠI HỌC: 

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:  Khoa học Xã hội & Nhân văn  Năm cấp: 2002. 

     Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM. 

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:  Lịch sử Triết học    Năm cấp bằng:  2009 

     Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM. 
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- Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: “Triết học chính trị của J.J.Rousseau và ý 

nghĩa lịch sử của nó”. 

- Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch 

- Trình độ ngoại ngữ: Bằng C (tiếng Nga). 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1998-2007 
Bộ môn Khoa học Cơ bản – Trường Cao 

đẳng Kinh tế Đối ngoại 
Giảng viên 

2007-2018 
Bộ môn Lý luận Chính trị – Trường Cao 

đẳng Kinh tế Đối ngoại 

Giảng viên – Trưởng 

Bộ môn 

Tháng 

7/2018 - 

Nay 

Bộ môn Lý luận Chính trị – Ban Cơ bản, 

trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 
Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh 

vực ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài 

cấp 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 
“Tìm hiểu tư tưởng dân chủ của 

của J.J.Rousseau” 
2001 Nhà nước Tác giả 

2 

“Triết học chính trị của 

J.J.Rousseau và ý nghĩa lịch sử 

của nó” 

2009 Nhà nước Tác giả 

3 

“Ngân hàng câu hỏi và đáp án 

môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin” 

2010 Trường 
Thành viên trong 

nhóm tác giả 

4 

“Nội dung và hình thức trong 

giảng dạy lý luận chính trị hiện 

nay ở Việt Nam” 

2011 Trường Tác giả 

5 

“Học thuyết Mác-Lênin về ý 

thức xã hội và vấn đề giáo dục lý 

tưởng cách mạng cho thanh niên 

Việt Nam” 

2012 Trường 
Thành viên trong 

nhóm tác giả 
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6 

“Tài liệu hướng dẫn học tập môn 

Chủ nghĩa Mác – Lênin 

(học phần 1&3)” 

2017 Cơ sở 

Chủ biên (Chỉnh 

sửa – bổ sung 

cùng ThS. Trần 

Minh Lê) 

7 
“Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tư 

tưởng Hồ Chí Minh”  
2018 Cơ sở 

Viết cùng ThS. 

Trần Minh Lê 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm và nơi công bố...): 

STT TÊN ĐỀ TÀI NƠI CÔNG BỐ THỜI 

GIAN 

1 Tham luận: “Emile, hay vấn đề 

giáo dục” – nỗ lực của 

J.J.Rousseau trong việc kiến tạo 

mẫu người công dân cho một xã 

hội dân chủ lý tưởng” 

Tạp chí Khoa học xã hội, số 04 

(80)/2005, trang 37-42. 

2005 

2 Tham luận: “Quan niệm về 

thống nhất quyền lực và những 

ý tưởng về nhà nước của dân, 

do dân và vì dân trong “Bàn về 

khế ước xã hội” 

Tạp chí Khoa học xã hội số 

09(85)/2005, trang 27-33. 

 

2005 

3 Bài viết: “Sự kết hợp của giá trị 

phương Đông và phương Tây 

trong phong trào yêu nước Việt 

Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế 

kỷ XX”. 

Tác phẩm “Bước chuyển tư 

tưởng Việt Nam cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX” do PGS.TS 

Trương Văn Chung – PGS.TS 

Doãn Chính (đồng chủ biên). 

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội 2005. 

2005 

4 Tham luận “Một số vấn đề trao 

đổi trong đổi mới phương pháp 

giảng dạy các môn lý luận 

chính trị nói chung và môn 

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin nói 

riêng”. 

Kỷ yếu HTKHQG về “Đào tạo 

theo tín chỉ” do Trường CĐ 

Kinh tế Đối ngoại và Trường 

CĐ Thương mại Đà Nẵng tổ 

chức tại Tp.HCM.  

Tháng 

11/2011. 

5 Tham luận “Một số kinh nghiệm 

trong đổi mới phương pháp 

Kỷ yếu HTKHQG về “Đào tạo 

theo tín chỉ” do Trường CĐ 

Tháng 
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giảng dạy môn Những nguyên lý 

cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin cho hệ đào tạo theo tín 

chỉ”. 

Kinh tế Đối ngoại và Trường 

CĐ Thương mại Đà Nẵng tổ 

chức tại Đà Nẵng. 

3/2012 

6 Tham luận “Từ tự nhiên thần 

luận đến tư tưởng về nhà nước 

pháp quyền trong tư tưởng 

chính trị của Jonh Lock” (viết 

cùng ThS. Lê thị Minh Thy). 

Tạp chí “Khoa học Xã hội” số 

2/2013 

2013 

7 Tham luận “Schopenhauer – 

Người mở đường cho khuynh 

hướng duy lý trong triết học 

phương Tây hiện đại” (viết 

cùng ThS. Lê thị Minh Thy). 

Kỷ yếu HTKHQG do Trung 

tâm Lý luận Chính trị của 

ĐHQG tp.HCM tổ chức với 

chủ đề: “Các khuynh hướng 

chủ đạo trong triết học phương 

Tây hiện đại” (thuộc đề tài 

NCKH cấp ĐHQG -  mã số 

B2011 – 18b – 05, QĐ số 

284/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 

19/4/2011). 

Tháng 

3/2013 

8 Tham luận “Tìm hiểu về triết 

học sự sống của H.Bergson” 

(viết cùng ThS. Lê thị Minh 

Thy) 

Kỷ yếu HTKHQG do Trung 

tâm Lý luận Chính trị của 

ĐHQG tp.HCM tổ chức với 

chủ đề: “Các khuynh hướng 

chủ đạo trong triết học phương 

Tây hiện đại” (thuộc đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Đại 

học Quốc gia -  mã số B2011 – 

18b – 05, Quyết định số 

284/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 

19/4/2011). 

Tháng 

3/2013 

9 Tham luận “Sự cần thiết đổi 

mới đào tạo lý luận chính trị tại 

các trường Đại học, Cao đẳng” 

(viết cùng ThS. Lê thị Minh 

Thy). 

Kỷ yếu HTKHQG về “Tổng 

kết việc thực hiện Nghị quyết 

01 của Bộ Chính trị (khóa VII) 

về công tác lý luận và định 

hướng đến năm 2020 ” do 

ĐHQG Tp.HCM tổ chức ngày 

12/9/2013 và được Nxb CTQG 

– Sự thật, Hà Nội in thành tác 

Năm 

2013, 

2014 
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phẩm “Tổng kết việc thực hiện 

Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về công tác lý luận 

trong giai đoạn hiện nay” – 

nộp lưu chiểu vào tháng 

7/2014. 

10 Tham luận “Nhận diện tương 

lai học qua thuyết “Ba làn 

sóng” của Alvin Toffler” (viết 

cùng ThS. Lê Thị Minh Thy). 

Kỷ yếu HTKHQG về “Sức 

sống của chủ nghĩa Mác-Lênin 

trong thời đại ngày nay” do 

Trung tâm Lý luận Chính trị 

ĐHQG Tp.HCM tổ chức ngày 

10/01/2014 và được Nxb 

CTQG – Sự thật, Hà Nội in 

thành tác phẩm cùng tên – nộp 

lưu chiểu vào tháng 7/2014. 

Năm 

2014 

11 Tham luận: “Hội nhập quốc tế 

trong giáo dục với việc phát 

triển kỹ năng mềm cho người 

học” (viết cùng ThS. Lê Thị 

Minh Thy). 

Tạp chí Khoa học Quản lý 

Giáo dục số 04  

Tháng 

12/2014 

12 Tham luận “Sự cần thiết đổi 

mới chất lượng giảng dạy và 

học tập các môn Lý luận Chính 

trị theo nhu cầu xã hội” (viết 

cùng ThS. Lê Thị Minh Thy). 

Kỷ yếu HTKHQG về “Nâng 

cao chất lượng giảng dạy, học 

tập các môn Lý luận Chính trị 

trong các trường đại học, cao 

đẳng” do Trung tâm Lý luận 

Chính trị thuộc ĐHQG 

Tp.HCM tổ chức ngày 

23/01/2015. 

Tháng 

01/2015 

13 Tham luận “Bàn về đổi mới 

chương trình đào tạo các môn 

Lý luận Chính trị tại Việt Nam 

hiện nay” (viết cùng ThS. Lê 

Thị Minh Thy). 

Kỷ yếu HTKHQG về “Đổi mới 

và nâng cao chất lượng đào 

tạo” do Trường CĐKTĐN và 

Trường Cao đẳng Thương mại 

Đà Nẵng tổ chức tại Đà Nẵng 

(tháng 7/2015). 

Tháng 

7/2015 

14 Tham luận: “Vai trò động lực 

của văn hóa đối với sự nghiệp 

đổi mới” (viết cùng PGS.TS. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc gia “Văn hóa với động 

lực của sự nghiệp đổi mới” do 

Tháng 

12/2015 
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Đinh Ngọc Thạch). Trung tâm Lý luận Chính trị 

Đại học Quốc gia Tp.HCM và 

Đại học Ngân hàng Tp.HCM 

tổ chức ngày 18/12/2015 tại 

trang 264 (Nxb CTQG ấn 

hành theo Quyết định xuất bản 

số 6693-QĐ/NXBCTQG ngày 

14/12/2015). 

15 Tham gia viết tiểu tiết các 

chương II, III & IV của “Giáo 

trình lịch sử các học thuyết 

chính trị” do PGS.TS. Đinh 

Ngọc Thạch và TS. Trần Quang 

Thái đồng chủ biên. 

Nxb Tổng hợp Tp.HCM theo 

QĐ 28/4/2016 – Chỉ số ISBN 

987-604-58-4763-3. 

Tháng 

4/2016 

16 Tham luận: “Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về phẩm chất đạo đức 

cần, kiệm, liêm, chính và sự vận 

dụng trong xây dựng văn hóa 

học đường”. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn 

quốc về “Đại hội XII của Đảng 

với việc đổi mới công tác tư 

tưởng, lý luận chính trị trong 

các trường đại học, cao đẳng” 

do Đại học Quốc gia Tp.HCM 

tổ chức vào ngày 14/9/2016 tại 

Trung tâm Lý luận Chính trị 

ĐHQG Tp.HCM (Nxb Chính 

trị Quốc gia ấn hành theo QĐ 

xuất bản số 789-

QĐ/NXBCTQG ngày 

09/9/2016. Mã số ISBN: 978-

604-57-2671-6). 

Tháng 

9/2016 

17 Tham gia viết phần Triết học 

của J.J.Rousseau trong sách 

“Lịch sử triết học phương Tây – 

Tập 1 (từ triết học cổ đại đến 

triết học cổ điển Đức)” do 

PSG.TS Đinh Ngọc Thạch và 

PGS.TS Doãn Chính chủ biên. 

Nxb Chính trị Quốc gia Sự 

thật. Số đăng ký kế hoạch xuất 

bản: 122-2017/CXBIPH/253-

78/CTQG. Quyết định xuất 

bản số: 2262-QĐ/NXBCTQG 

ngày 02/11/2017. Lưu chiểu 

tháng 01/2018. ISBN: 978-

604-57-3012-6. 

Tháng 

01/2018 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. 
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CƠ QUAN XÁC NHẬN 

(ký tên và đóng dấu) 
Tp HCM, ngày 25  tháng 9 năm 2018. 

(Người khai ghi họ tên và ký tên) 

 

 

 

Dương thị Ngọc Dung 

        

  


