
1 

 

QUAN HỆ CỦA ẤN ĐỘ VỚI ĐÔNG Á SAU CHIẾN TRANH LẠNH 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN TRƯỜNG SƠN           

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 29/05/1980           

 4. Nơi sinh: Bắc Giang 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2260/SĐH ngày 07/12/2006 của Giám đốc ĐHQGHN 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không 

7. Tên đề tài luận án: Quan hệ của Ấn Độ với Đông Á sau Chiến tranh lạnh 

8. Chuyên ngành: Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại       

9. Mã số: 62.22.50.05 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Nguyễn Quốc Hùng 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Ấn Độ sẽ tiếp tục triển khai Chính sách hướng Đông, làm cơ sở cho việc mở rộng quan hệ của 

Ấn Độ với Đông Á nói riêng và châu Á - Thái Bình Dương nói chung. 

- Quan hệ của Ấn Độ với ASEAN tiếp tục là trọng tâm trong quan hệ của Ấn Độ với Đông Á, thúc 

đẩy sự hội nhập và đảm bảo các lợi ích chiến lược tại khu vực; góp phần vào hoà bình, ổn định ở 

Đông Á cũng như châu Á - Thái Bình Dương. 

- Sự hợp tác, cạnh tranh lẫn nhau trong quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc, Nhật Bản sẽ ngày 

càng gia tăng. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định 

chính sách, nhà ngoại giao, người nghiên cứu, sinh viên ngành lịch sử thế giới, quan hệ quốc tế và 

quốc tế học. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu về một số vấn đề cụ thể trong quan hệ của Ấn 

Độ với Đông Á, chẳng hạn như vấn đề biển Đông. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 
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- Nguyễn Trường Sơn (2011), “Kinh tế và Văn hóa trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 

1991-2011”, Tạp chí Kinh tế Môi trường (11-12), tr. 32-35. 

- Nguyễn Trường Sơn (2012), “Bước phát triển mới trong quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản thập niên 

đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (1), tr. 14-24. 

- Nguyễn Trường Sơn (2012), “Biển Đông trong quan hệ Ấn Độ với Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế 

Môi trường (3), tr. 28-31. 

- Nguyễn Trường Sơn (2012), “Cách luận giải của một số học giả trên thế giới về Chính sách 

hướng Đông của Ấn Độ”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (5), tr. 32-40. 

- Nguyễn Trường Sơn (2012), “40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2012): Tình 

bạn thân thiết không thay đổi theo thời gian”, Tạp chí Kinh tế Môi trường (7), tr. 35-38. 


