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1. Sơ yếu lí lịch
 Họ tên: Lưu Tuấn Anh (chủ nhiệm Khoa)
 Năm sinh: 30/10/1974
 Nơi công tác:Khoa Đông phương học
 Thời gian công tác tại Trường: từ 1998 đến nay
 Danh hiệu (NGƯT, NGND):
 Học vị (cử nhân, ThS, TS): Tiến sĩ
 Chức danh khoa học (GS, PGS):
 Địa chỉ liên lạc
+ Điện thoại cơ quan: 84-4-38584596
+ Thư điện tử: ltanh@vnu.edu.vn
+ Website cá nhân: http://www.dongphuonghoc.org

Ảnh chân dung

2. Nghiên cứu và giảng dạy
2.1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính
Lĩnh vực chính: Ngôn ngữ học, hướng nghiên cứu hiện nay: Hàn ngữ học và Hàn Quốc học
2.2. Quá trình nghiên cứu, giảng dạy
Hoạt động

Thời gian
1998-2004

Giảng dạy tại bộ môn Korea học, làm thư ký, phó chủ nhiệm bộ môn

2004-2010

Nghiên cứu sinh tại đại học Yonsei, Hàn Quốc, luận án: Nghiên cứu đối chiếu từ

Hán Hàn và từ Hán Việt
2010-2014

Giảng dạy tại bộ môn Korea học, làm chủ nhiệm Bộ môn Korea học

2015

Giảng dạy tại bộ môn Korea học, làm chủ nhiệm Khoa Đông phương học

2.3. Đã và đang hướng dẫn NCS, cao học thuộc các lĩnh vực:
3. Các công trình đã công bố
3.1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)
STT
01

Tiêu đề

Nhà xuất bản

Các ngôn ngữ phương Đông
(viết chung)

Đại học Quốc 2001
gia Hà Nội

3.2. Các bài viết (bài đăng tạp chí chuyên ngành; kỉ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế)

3.2.1. Các bài viết đã công bố: bài đăng tạp chí
ST
T

Thời gian
xuất bản

Tên công trình

Thông tin xuất bản
Năm

Tên tạ ch

công bố
1.

Hình vị và các yếu tố cấu tạo từ
trong tiếng Hàn (viết chung)

1997

Ngữ học trẻ 97

2.

Giảng dạy kiến thức ngôn ngữ trong
đào tạo tiếng Hàn

2005

Nghiên cứu Việt Nam học của
Hàn Quốc, quyển 6, Seoul, Hàn
Quốc

3.

Improving Sino-Korean vocabulary
learning for Vietnamese learners of
Korean – based on Chinese
phoneme

2011

“Language Facts and
Perspectives”, Vol.27 / p.173p.208/- Institute of Language
and Information Studies, Yonsei
University.

4.

Một số vấn đề về sử dụng thuật ngữ
ngôn ngữ học trong giảng dạy và
nghiên cứu tiếng Hàn tại Việt Nam

5.

Phân biệt cách sử dụng tiểu từ
“–은/는” và “-이/가” trong tiếng
Hàn

2013

Tạp chí "Hàn Quốc", ISSN
2354-0621, Số 3 (5), tháng 8
năm 2013, Hội Nghiên cứu
Khoa học về Hàn Quốc của Việt
Nam

6.

Nghi thức lời nói trong hội thoại
tiếng Hàn

2014

Tạp chí "Hàn Quốc", ISSN
2354-0621, Số 2 (8), tháng 6
năm 2014, Hội Nghiên cứu
Khoa học về Hàn Quốc của Việt
Nam

2012

Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 9
(139),

3.2.2. Các bài viết đã công bố trong kỷ yếu hội thảo:
STT

Tên công trình

Thông tin xuất bản
Năm

Tên kỷ yếu hội thảo

1.

Bước đầu tìm hiểu hệ thống từ loại
tiếng Hàn

1996

"Tương đồng văn hoá Việt Nam
- Hàn Quốc"

2.

Phụ tố trong tiếng Hàn, một loại
hình ngôn ngữ chắp dính

2001

Đông phương học lần thứ nhất

3.

Bước đầu tìm hiểu về ngôn từ ứng
xử trong hội thoại tiếng Hàn

2003

Kỷ yếu hội thảo Đông phương
học lần thứ hai

4.

Vấn đề đối chiếu thuật ngữ ngôn
ngữ giữa tiếng Việt Việt và tiếng
Hàn

2000

"Văn hoá truyền thống Việt Nam
- Hàn Quốc trong sự nghiệp
công nghiệp hoá & hiện đại hoá"

5.

Bước đầu tìm hiểu động từ trong
tiếng Hàn

2002

"Các vấn đề ngôn ngữ, văn hoá
và xã hội Hàn Quốc"

6.

Mấy vấn đề trong việc giảng dạy
tiếng Hàn cho sinh viên người Việt

2002

"10 năm đào tạo và nghiên cứu
Hàn Quốc tại Việt Nam"

7.

Bước đầu phân tích thống kê ý
nghĩa của lớp từ Hán-Hàn nhằm
khắc phục lỗi và phát huy hiệu quả
học tập từ vựng tiếng Hàn của
người Việt

2008

Đông phương học lần thứ tư

8.

Bước đầu tìm hiểu về đặc điểm của
từ Hán-Hàn và Hán-Việt

2009

"Nghiên cứu, giảng dạy ngôn
ngữ và văn hoá Hàn Quốc trong
bối cảnh hội nhập toàn cầu"

9.

Bước đầu phân tích thống kê ý
nghĩa của lớp từ Hán-Hàn nhằm
khắc phục lỗi và phát huy hiệu quả
học tập từ vựng tiếng Hàn của
người Việt

2009

"Hàn Quốc và Hàn Quốc học từ
góc nhìn châu Á"

* Thông tin xuất bản: tạp chí, số, thời gian xuất bản; hoặc tên hội thảo, thời gian tổ chức.
3.3. Tổng số chương trình, đề tài nghiên cứu (phân theo cấp quản lí) đã thực hiện
TT

1

Tên đề tài nghiên cứu

Phụ tố tiếng Hàn

Năm b t
đ u/Năm
hoàn thành

2001-2003

Đề tài cấp (NN, Bộ,
ngành, trường)

Trách nhiệm
tham gia
trong đề tài

Đề tài cấp Trường
ĐH KHXH&NV

Chủ trì đề tài

4. Các giải thưởng khoa học
STT

Giải thưởng

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2015
Người khai kí tên

TS. Lưu Tuấn Anh

Đơn vị trao thưởng

Thời gian

