LÝ LỊCH KHOA HỌC
2. Nam/Nữ: Nữ
4. Nơi sinh: Quảng Nam

1. Họ và tên: TRẦN THỊ MAI PHƯỚC
3. Năm sinh: 1976

Năm được phong học hàm:

5. Học hàm: /
Học vị: Thạc sĩ

Năm đạt học vị: 2008

6. Địa chỉ liên lạc: Khoa Luật (Phòng 201, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô
Giang, Quận 1)
7. Liên lạc: 08.3838.6601 - Email: phuoc.ttm@ou.edu.vn
8. Đơn vị công tác hiện nay:
Khoa Luật, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Giảng viên
Lĩnh vực chuyên môn hiện nay: Luật
9. Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH Luật TP.HCM Luật Dân sự

2001

Thạc sĩ

ĐH Luật TP.HCM Luật Hành chính –
Hiến pháp

2008

Tiến sĩ

/

/

/

10. Quá trình công tác:
Thời gian (từ
năm đến năm)
2001- 2002

2002- 2006
2006 – 2007
2008 – 2009

Vị trí công tác
Nhân viên phòng Hành chính-Quản trị hệ
Trung cấp Chuyên nghiệp, kiêm Trợ giảng
môn Pháp luật Đại cương
Trưởng phòng Hành chính-Quản trị hệ Trung
cấp Chuyên nghiệp, kiêm Giảng dạy các
môn pháp luật
Giảng viên
Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,
kiêm Giảng dạy các môn pháp luật

Đơn vị/ Cơ
quan công tác

Trường
Đại học
Văn Hiến
TP.HCM

2010 – …

Giảng viên

Trường ĐH
Mở Tp.HCM

11. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông Khoa học và công
nghệ đã hoàn thành trong 05 năm gần đây)
a) Các sách đã xuất bản (nếu tham gia biên soạn hoặc là đồng tác giả xin
ghi rõ)
STT

1

Nhà xuất
bản

Tên sách
Những vấn đề Chính tả
tiếng Việt hiện nay
(Huỳnh Thị Hồng Hạnh
– Nguyễn Hữu Chương
Chủ biên)

Nxb.
Văn hóa –

Năm xuất bản

Ghi chú

Tháng 10/2014

Văn nghệ

tham gia biên
soạn

b) Các bài báo đã công bố:
STT

1

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Suy nghĩ về một số Tạp chí Khoa học (Trường
giải pháp để phát triển Đại học Mở TP.HCM)
nguồn nhân lực chất

Tháng,
năm
xuất
bản
Số 02
(25)

Ghi
chú

lượng cao đáp ứng
đòi hỏi của hội nhập
kinh tế quốc tế
2

Thực trạng việc làm
của sinh viên sau khi
tốt nghiệp và nhu cầu
tuyển dụng của doanh
nghiệp

3

Một vài kiến nghị về
vấn đề sở hữu và khai
thác tài nguyên rừng

4

5

2012

Kỷ yếu Hội thảo Giải pháp
nâng cao hiệu quả đào tạo
nguồn nhân lực trình độ đại
học (Đại học Quốc gia
TP.HCM tổ chức)

Kỷ yếu Hội thảo Đánh giá
thực tiễn thi hành chế độ kinh
tế trong Hiến pháp 1992
(Khoa Kinh tế và Luật trường
Đại học Mở Tp.HCM và
Khoa Luật Kinh tế trường Đại
học Kinh tế Tp.HCM đồng tổ
chức)
Đóng góp một số ý Kỷ yếu Toạ đàm Góp ý hoàn
kiến về nội dung và thiện Dự thảo sửa đổi HP
kỹ thuật trình bày các 1992 (Tạp chí Cộng sản và
Đại học Quốc gia Tp.HCM
quy định trong Dự
đồng tổ chức)
thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992
Góp ý tên gọi,
nội Kỷ yếu Hội thảo Góp ý Dự
dung và kỹ thuật trình thảo sửa đổi HP 1992 (Hội
Luật Gia Việt Nam tổ chức)
bày các quy định

Tháng
11/2011

tháng
3/2012

Tháng
2//2013

Tháng
3/2013

trong Dự thảo sửa đổi
Hiến pháp năm 1992
6

Bàn về thuật ngữ
“Văn bản pháp luật”
trong hệ thống pháp
luật Việt Nam

7

Pháp luật du lịch Việt
Nam trong toàn cầu
hóa du lịch

Tạp chí Khoa học (Trường
Đại học Mở TP.HCM)

Số 03
(42)
2015

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế
Tháng
Toàn cầu hóa và địa phương 3/2015
hóa du lịch (trường Cao đẳng
Văn hóa Nghệ thuật và Du
lịch Sài Gòn với trường Đại
học Charles de Gaulle Lille 3
đồng tổ chức).

8

Vẻ đẹp tự khiêm của
người quân tử qua
hình ảnh danh thần
Hà Đình – Nguyễn
Thuật

Kỷ yếu Hội thảo Hà Đình Tháng
Nguyễn Thuật – Danh nhân 12/2015
văn hóa, do UBND huyện
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
và Sở Văn hóa – Thể thao &
Du lịch tỉnh đồng tổ chức;
GPXB số 161/GP-STTTT,
Quảng Nam, 2015.

c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:
STT

Tên đề tài
(Xin ghi rõ vai trò tham gia)
Một số vấn đề trong Lý luận Nhà nước
và pháp luật (Chủ nhiệm)

1

Mã số đề tài,
cấp quản lý

Năm nghiệm
thu

Trường

2014

d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:
Giải thưởng

S
T
T

Tên đề tài

Họ tên sinh viên

Kết quả
thưởng

Cấp
thưởng

Năm
đạt giải

1

Suy nghĩ về Quyền tự do Nguyễn Văn Lực
kinh doanh ở nước ta

Khuyến
khích

Trường 2014

2

Án lệ với hệ thống pháp
luật Việt Nam

Ba

Trường 2015

Khuyến
khích

Thành
phố

Trần Viết Hà,
Nguyễn Trọng Lễ,
Lê Thị Hồng Nhung

2016

12. Số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp:
STT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng,
nơi cấp

/
13. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn:
Stt

Tên công trình
/

Hình thức, quy mô, địa
chỉ áp dụng

Thời gian (bắt đầu
- kết thúc)

/

/

14. Giải thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ
Stt

Hình thức, nội dung giải thưởng

Năm nhận giải
thưởng

1

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo, tặng Giải Nhì Giải thưởng
sinh viên NCKH cấp Bộ

2000

2

Bằng khen của Trung ương Đoàn
TNCSHCM, tặng SV đạt thành tích xuất
sắc trong phong trào NCKH

2000

3

Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại
học Mở Tp.HCM, tặng Giảng viên có
thành tích trong việc hướng dẫn sinh
viên NCKH

Ghi chú

2015, 2016

Ngày 14 tháng 4 năm 2016

Ngày 14 tháng 4 năm 2016

Lãnh đạo đơn vị

Chủ nhiệm đề tài

TS. Dư Ngọc Bích

Trần Thị Mai Phước

