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THÔNG BÁO 

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư 

đối với Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hải 

 

 

  Ngày 06/02/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng) đã họp để xét bổ nhiệm chức 

phó giáo sư đối với TS. Phạm Thị Thanh Hải, giảng viên cao cấp Viện Sư phạm 

kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

*Hội đồng thông báo: 

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với TS. Phạm Thị Thanh 

Hải như sau: 

- Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2019. 

- Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ 

hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan 

trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác. 

- Là giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên liên tục trong 3 năm gần nhất. 

- Đáp ứng nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội, đúng chuyên ngành Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo. 

2. Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của Tiến sĩ Phạm Thị Thanh 

Hải:  08/08 thành viên Hội đồng nhất trí bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối 

với Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hải, ngành Giáo dục học tại Viện Sư phạm kỹ 

thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội./.  

 

 Nơi nhận: 
- Các Trường, Khoa, Viện; 

- Website trường (để thông báo); 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng 
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