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VI. Hướng dẫn sau đại học 

- Hướng dẫn hơn 40 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ. 

- Hướng dẫn nghiên cứu sinh: Đã hướng dẫn 04 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận 

án tiến sỹ; hiện đang hướng dẫn 05 nghiên cứu sinh. 
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1. Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng 

năm 2008. 

 


