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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: MAI THỊ DUNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: ngày 18 tháng 12 năm 1974
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1692/QĐ-SĐH, ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Giám đốc
Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án : Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng lối sống cho thế hệ
trẻ Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
9. Mã số:

62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS NguyễnThế Kiệt; TS. Phạm Thế Hùng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
- Luận án đã làm rõ vai trò và lượng hóa nội dung giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây
dựng lối sống cho thế hệ trẻ Việt nam hiện nay.
- Phân tích thực trạng của việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng lối sống cho
thế hệ trẻ Việt nam hiện nay.
- Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền
thống dân tộc trong xây dựng lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, góp phần xây dựng lối sống mới
cho thế hệ trẻ, tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận án góp phần cung cấp cơ sở khoa học để nhận thức, xây dựng và hoàn thiện chính sách của
Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền
thống dân tộc trong xây dựng lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.
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- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm cũng như
phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
trong các trường đại học, cao đẳng, học viện … trong cả nước, đặc biệt là những nội dung có liên quan
đến đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ ở Việt Nam
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Tiếp tục nghiên cứu việc phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng lối sống cho sinh viên
các trường Đại học, Cao đẳng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.
- Tiếp tục nghiên cứu việc phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng lối sống cho thanh niên
nông thôn ở đồng bằng sông Hồng trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
ở Việt Nam hiện nay.
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