LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Mai Minh Nhật

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 1983

Nơi sinh: Bình Định

Quê quán: Bình Định

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2008 - Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên – Phó Trưởng khoa Lịch sử
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lịch sử - Đại học Đà Lạt
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Đại học Đà Lạt, 01 - Phù Đổng Thiên vương, TP. Đà Lạt,
Lâm Đồng
Điện thoại liên hệ: CQ: 0633. 826 910

DĐ: 0918.118837

NR

Fax: (84.63) 3823.380

Email: nhatmm@dlu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Đà Lạt
Ngành học: Lịch sử Việt Nam
Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005

Bằng đại học 2:

Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học
-

Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Đại học Đà Lạt
-

Tiến sĩ chuyên ngành:

Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:
-

Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo

2. Ngoại ngữ khác

Mức độ sử dụng:

1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005 đến năm 2013

Khoa Lịch sử - Đại học Đà Lạt

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

Tên đề tài nghiên cứu

1

Hôn nhân và gia đình của
người Chu ru ở tỉnh Lâm
Đồng
Những nghi lễ trong chu kỳ
canh tác nương rẫy của người
Chil ở huyện Lạc Dương, tỉnh
Lâm Đồng
Tác động của đạo Tin Lành
đến sự biến đổi tín ngưỡng
truyền thống của các dân tộc
thiểu số ở Lâm Đồng
Văn hóa dân tộc K’ho ở khu
vực vườn quốc gia Bidoup –
Núi Bà
Dấu ấn văn hóa Chăm ở Tây
Nguyên
Quá trình du nhập và tác động
của Công giáo đến sự biến đổi
văn hóa, xã hội của người Chil
ở Bon Ja, xã Đưng Knớh,
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm
Đồng.
Thực trạng và giải pháp phát
triển bền vững kinh tế, xã hội,
văn hóa của người Cơ ho ở
tỉnh Lâm Đồng
Vai trò của luật tục các dân tộc
thiểu số Tây Nguyên trong
quản lý cộng đồng cơ sở

2

3

4

5
6

7

8

Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành
2009

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)
Trường Đại học
Đà Lạt

Trách nhiệm tham
gia trong đề tài

2010

Trường Đại học
Đà Lạt

Chủ nhiệm

2012

Trường Đại học
Đà Lạt

Chủ nhiệm

2013

Đề tài được tài
trợ bởi tổ chức
JICA
NAFOSTED

Thành viên

2015

Trường Đại học
Đà Lạt

Chủ nhiệm

2016-2017

Cấp bộ

Thư ký đề tài

Bộ giáo dục &

Thành viên

2014-2016

2016-2017

2

Đào tạo

Thành viên

Thành viên

9

Tri thức bản địa về sử dụng và
quản lý tài nguyên thiên nhiên
của người Cơ Ho ở huyện Lạc
Dương, tỉnh Lâm Đồng

2017

Trường Đại học

Thành viên

Đà Lạt

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
TT

Tên công trình

1.

Quan điểm của một số học giả về thành
phần dân tộc của người Chăm Hroi ở
Bình Định và Phú Yên
Những nghi lễ trong chu kỳ canh tác
nương rẫy của người Cil ở xã Đạ Long,
huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Huyền thoại về sự ra đời và tên gọi một
số dòng họ của người Chil ở tỉnh Lâm
Đồng
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
truyền thống trong hôn nhân và gia đình
của các dân tộc bản địa ở Lâm Đồng

2.

3.

4.

Năm
công bố
2009

Thông báo khoa học Trường
Đại học Đà Lạt, tr.104-115

2011

Tạp chí Khoa học Trường Đại
học Đà Lạt, số 1, tr.175–184

2011

Tạp chí Khoa học Xã hội Tây
Nguyên, số 4, tr.69–77

2012

Kỷ yếu Hội thảo khoa học
“Nâng cao vai trò, hiệu quả
quản lý nhà nước về văn hóa cơ
sở trong xây dựng nông thôn
mới” do Sở VHTT tỉnh Lâm
Đồng tổ chức, tr.13-17
Kỷ yếu Hội thảo “Sưu tầm, bảo
tồn và phát huy hoa văn trang
trí các dân tộc bản địa Lâm
Đồng đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc hiện nay”
do Sở VH – TT – DL tỉnh Lâm
Đồng tổ chức.
Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo
tồn và phát huy sắc thái địa
phương trong xây dựng và phát
triển thành phố Đà Lạt” do
UBND tỉnh Lâm Đồng và Đại
học Đà Lạt phối hợp tổ chức
Tạp chí Khoa học Trường Đại
học Đà Lạt, số 7, tr.99-110

5.

Một số đề xuất góp phần vào việc bảo
tồn, làm giàu và phát huy giá trị hoa văn
trang trí của các dân tộc bản địa Lâm
Đồng

2012

6.

Biến đổi văn hóa của cư dân bản địa và
một số vấn đề đặt ra trong phát triển bền
vững

2013

7.

Nhìn lại quá trình du nhập của đạo Tin
Lành vào cộng đồng người Chil ở Lâm
Đồng từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975

2014
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Nơi công bố

8.

Tiếp cận liên ngành Nhân học – Xã hội học
trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - văn
hóa – xã hội các tộc người thiểu số ở Tây
Nguyên

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tri
thức xã hội học trong các nghiên
cứu khoa học xã hội ở Tây
Nguyên hiện nay”, khoa CTXH,
Đại học Đà Lạt.

9.

Quá trình mở rộng can thiệp vào cuộc
chiến tranh xâm lược ở Đông Dương và
tính toán của Mỹ trong việc giải cứu Điện
Biên Phủ
Hiện tượng người Chil ở Lâm Đồng từ bỏ
tín ngưỡng truyền thống để theo đạo Tin
Lành giai đoạn 1954 – 1975: Nhìn từ lý
thuyết chức năng và lý thuyết lựa chọn
duy lý
Biến đổi văn hóa của cư dân bản địa và
một số vấn đề đặt ra trong phát triển bền
vững
Đạo Tin Lành trong vùng dân tộc thiểu số
ở Lâm Đồng
Bối cảnh quốc tế của cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

2014

Kỷ yếu Hội thảo: “Kỷ niệm 60
năm chiến thắng Điện Biên Phủ
07/5/1954 – 07/5/2014”, Đại
học Đà Lạt, tr.70-77
Tạp chí Khoa học Xã hội Tây
Nguyên, số 2

14.

Bối cảnh quốc tế của cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

2015

15.

Đạo Tin Lành ở Tây Nguyên trong bối cảnh
toàn cầu hóa tôn giáo
Phương pháp truyền giáo của đạo Tin Lành
trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Lâm
Đồng giai đoạn trước năm 1975
Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của
người Chăm Hroi góp phần phát triển du
lịch văn hóa tỉnh Bình Định

2015

Mấy ý kiến bước đầu về số tiền cổ tìm thấy
ở thôn Păng Tiêng (xã Lát, huyện Lạc
Dương, tỉnh Lâm Đồng)

2016

10.

11.

12.
13.

16.
17.

18.

2014

2014

Tạp chí Khoa học Đại học Đà
Lạt, số 8/2014

2014

Tạp chí Khoa học Đại học Đà
Lạt, số 9/2014
Kỷ yếu Hội thảo: “Kỷ niệm 40
năm giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975
– 30/4/2015)”, Đại học Đà Lạt,
tr.125-136
Tạp chí khoa học Đại học Đà
Lạt, số 10

2015

2015
2016

Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt
số 11
Tạp chí khoa học Đại học Thủ
Dầu Một, số 3 (22)
Hội thảo “Văn hóa Chăm ở Tây
Nguyên thực trạng và giải pháp
phát triển bền vững” do Hội Dân
tộc học – Nhân học TP Hồ Chí
Minh tổ chức.
Tạp chí khoa học Đại học Đà
Lạt, tập 6, số 1

3. Sách chuyên khảo, giáo trình:
TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác
4

Nơi xuất bản

Năm xuất
bản

1
2
3
4
5

6

So sánh Folklore
Tôn giáo và văn hóa: Một số vấn
đề lý luận và thực tiễn
Nghiên cứu Folklore: Tiếp cận
liên ngành
Từ Tây Nguyên đến Tây Nam Bộ
Truyền thống phong trào nông dân
và Hội Nông dân huyện Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định (1930 –
2012)
Tây Nguyên dưới góc nhìn nhân
học

Đồng tác giả

Nxb. Thanh Niên

2011

Đồng tác giả

Nxb. Tôn giáo

2014

Đồng tác giả

2015

Đồng tác giả

Nxb. Đại học Quốc
gia Hà Nội
Nxb. Khoa học xã hội

Chủ biên

Sở TT – TT tỉnh Bình
Định

Đồng tác giả

Nxb. Đại học Quốc
gia TP. Hồ Chí Minh

…
Lâm Đồng, ngày 9 tháng 9 năm 2016
Xác nhận của cơ quan

Người khai kí tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS.NCS. Mai Minh Nhật

5

2015
2016

2016

