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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Họ và tên: Vũ Đức Mạnh 

2. Năm sinh: 06/12/1997 3. Nam/nữ: Nam 

4. Học hàm:  Năm được phong học hàm:  

    Học vị: Kỹ sư Năm đạt học vị: 2020 

5. Chức danh nghiên cứu:  Chức vụ: Giảng Viên 

6. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy văn và tài nguyên nước     

 

  7. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

Đại học Đại học Thủy Lợi Thủy văn và tài nguyên nước 2020 

Thạc sĩ    

Tiến sĩ    

Khác    

Các khóa đào tạo ngắn hạn 

TT Tên khóa học Nơi đào tạo Năm 

1    

2    

 

8. Trình độ Ngoại ngữ: 

Tên ngoại ngữ Mức độ sử dụng 

Tiếng Anh TB 

9. Quá trình công tác 

Thời gian Vị trí công tác Tên tổ chức 

2020 - nay Giảng viên 
Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

10. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 
Năm 

công bố 

Tác giả 

hoặc đồng 

tác giả 

 Tạp chí Quốc tế 

 Tạp chí Quốc gia  

     

11. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố 

TT Tên công trình Nơi công bố 

Năm 

công 

bố 

Chủ biên, đồng 

chủ biên, tham 

gia 

     

12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia 

TT Tên đề tài dự án nhiệm vụ đã chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

Tình trạng 

đề tài  

Cấp quản 

lý 

     

13. Nghiên cứu sinh, học viên cao học đã hướng dẫn bảo vệ thành công 
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TT Trình độ đào tạo Số 

lượng 

Bảo vệ thành công/Đang 

hướng dẫn 

1 Đào tạo tiến sĩ   

    

2 Đào tạo thạc sĩ   

    

 

14. Các môn học đảm nhiệm giảng dạy chính 

15. Hướng phát triển nghiên cứu và giảng dạy, đào tạo 

15.1. Hướng nghiên cứu khoa học 

15.2. Hướng phát triển công tác đào tạo  

- Thực hiện các hoạt động trợ giảng tại Khoa Tài nguyên nước. 


