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TRIẾT HỌC LỊCH SỬ CỦA G.W.F.HEGEL 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRỊNH VĂN TOÀN 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 26/04/1977;  

4. Nơi sinh: Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định 

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có 

7.Tên đề tài luận án: Triết học lịch sử của G.W.F.Hegel. 

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 Đỗ Minh Hợp, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn  

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

Luận án chỉ ra các tiền đề lý luận cho sự ra đời của triết học lịch sử Hegel và vị trí của nó trong toàn bộ 

hệ thống triết học Hegel, trình bày và phân tích những nội dung cơ bản trong triết học lịch sử của Hegel, 

từ đó nêu bật ý nghĩa của triết học lịch sử của Hegel. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Luận án góp phần làm sáng tỏ nội dung của một trong những bộ phận cấu thành quan trọng nhất trong 

hệ thống triết học Hêghen - triết học lịch sử, qua đó cung cấp tài liệu cần thiết cho công tác giảng dạy và 

nghiên cứu đầy đủ hơn về triết học Hêghen với tư cách tiền đề lý luận trực tiếp của quan niệm duy vật về 

lịch sử, chỉ ra những đánh giá khác nhau về triết học lịch sử Hêghen nhằm khẳng định ý nghĩa vạch thời 

đại của cuộc cách mạng được Mác thực hiện trong triết học. 

13.Những hướng nghiên cứu tiếp theo:Sau khi bảo vệ thành công luận án, tác giả sẽ chỉnh sửa, hoàn 

thiện để có thể xuất bản thành sách tham khảo. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 
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