
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Theo mẫu tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT - Phụ lục IV) 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên:                      GIÁP THỊ PHƯƠNG          Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 05/03/1985                           Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa 

Quê quán:                     Lục Ngạn – Bắc Giang 

Học vị cao nhất:           Thạc sỹ                                  Năm, nước nhận học vị: 2014 

Chức danh khoa học cao nhất:             Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên Bộ môn Sân khấu 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hoá 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 52/175 Hải Thượng Lãn Ông Tp.Thanh Hóa 

Liên hệ:  CQ: 0373953388  NR: 0373.950.958    DĐ: 0934.535385 

E-mail: giapphuong85@gmail.com 

Số CMND: 172021701  Ngày cấp: 30/7/2000      Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hoá 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo:          Chính quy 

Nơi đào tạo:         Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội 

Ngành học:           Lý luận biên kịch Sân khấu 

Nước đào tạo:       Việt Nam                                                        Năm tốt nghiệp: 2007 

Bằng đại học 2:                                            Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Nghệ thuật Sân khấu      Năm cấp bằng: 2014 

      Nơi đào tạo: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội 

3. Ngoại ngữ-  1. Tiếng Anh 

2. Tin học 

Mức độ sử dụng: Trình độ B1 

Mức độ sử dụng: Thành thạo 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 



Từ năm 2007 đến 

tháng 07/2011 

Trường Cao đẳng Văn hóa-

Nghệ thuật Thanh Hóa 

Giảng viên Bộ môn Sân khấu  

Từ tháng 07/2011 

đến nay 

Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa 

Giảng viên Bộ môn Sân khấu 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 Nghệ thuật đạo diễn 2007 
Tạp chí TTKH của Trường CĐ VHNT 

Thanh Hóa 

2 

"Mối quan hệ giữa thầy và 

trò: yếu tố quan trọng trong 

việc GD tài năng cho sinh 

viên nghệ thuật" 

 

2015 

Bài đăng Kỷ yếu Hội thảo Cấp trường 

Nâng cao chất lượng  quản lý và đào tạo 

tại trường ĐHVH TT&DL Thanh Hóa  

3 

Giải pháp đổi mới chương 

trình thực tế, thực tập của 

sinh viên ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch & lữ hành, 

trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa  

2015 

Kỷ yếu hội thảo đề tài cơ sở “Kết nối hoạt 

động kinh doanh lữ hành với đào tạo nhân 

lực du lịch”  

 

4 

Tăng cường phối hợp giữa 

nhà trường và doanh nghiệp 

trong việc nâng cao chất 

lượng đào tạo ngành QT 

dịch vụ du lịch và lữ hành  

11/2016 

Kỷ yếu HT đề tài cơ sở "Kết nối hoạt động 

kinh doanh lữ hành với đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch tại trường ĐH 

VHTT&DL Thanh Hóa" 

 



5 

" Để sân khấu không tối 

đèn, cần đầu tư cho khán 

giả" 

 

26/5/2018 
Đăng trên Báo điện  tử Sức khỏe đời sống 

thuộc cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế  

6 

" Những khó khăn trong đào 

tạo Sân khấu - nguyên nhân 

và giải pháp"  

 

2017 

Kỷ yếu HT KH Quốc tế " Đào tạo các lĩnh 

vực văn hóa - nghệ thuật thể thao và du 

lịch trong thời kỳ hội nhập"  (ISBN 978 - 

604 - 77 - 4713 - 9)  

 

" Sân khấu trong cơ chế thị 

trường "  

 

23/5/2018 
Đăng trên Báo điện  tử Sức khỏe đời sống 

thuộc cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế  

 

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 Vở diễn sân khấu: Lắc – Lắc – 

Lắc ( HSSV thi TN) 

2006 Cấp trường Diễn viên 

2 Chương trình sân khấu thử 

nghiệm: Về quê; Khôn ngoan 

chẳng lại với giời; Ngựa người 

– Người ngựa 

2008 Cấp trường Diễn viên 

3 Vở diễn sân khấu: An toàn giao 

thông ( Giải nhì khu vực phía 

Bắc) 

2010 Cấp trường Diễn viên 

4 Sân khấu thử nghiệm, sáng tác 

và đạo diễn: Truyện đời không 

đơn giản 

2011 Cấp trường Diễn viên 

 


