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1. Kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
* Về số lượng: Năm học 2017-2018 toàn trường có 67 cán bộ, giảng viên thực hiện
đề tài NCKH và SKKN. Cụ thể:
- Đăng ký:

+ Đề tài Thành phố: 01 đề tài (năm 2018) và 03 đề tài (năm 2019)
+ Đề tài NCKH trọng điểm (2017-2019): 02 đề tài
+ Đề tài NCKH cấp trường: 12 đề tài (trong đó có 02 đề tài thực hiện năm thứ
2)
+ Đề tài NCKH cấp khoa: 39 đề tài
+ SKKN cấp trường: 02 SKKN
+ SKKN cấp khoa: 03 SKKN

- Nghiệm thu:
+ Đề tài NCKH cấp trường: nghiệm thu 02 đề tài (2016-2018), 01 đề tài

(2017-2018) và 09 đề tài (2017-2019) thực hiện đúng tiến độ của kế hoạch nghiên
cứu.

+ Đề tài NCKH cấp khoa: 37 đề tài
+ SKKN cấp trường: 02 SKKN
+ SKKN cấp khoa: 03 SKKN

* Về lĩnh vực nghiên cứu: trong số 40 đề tài NCKH và 05 SKKN đã nghiệm thu có
35/37 đề tài NCKH và 03/03 SKKN cấp khoa, 03/03 đề tài NCKH và 02/02 SKKN
cấp trường thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục; 02/37 đề tài cấp khoa thuộc
lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản. Như vậy, về cơ bản định hướng nghiên cứu
của các đề tài đã đúng với quan điểm chỉ đạo của nhà trường là xuất phát từ thực tiễn
đào tạo và phục vụ đào tạo.
* Về hình thức: Các đề tài NCKH và SKKN về cơ bản đã tuân thủ theo đúng quy
định của nhà trường về hình thức trình bày, có cấu trúc và bố cục chặt chẽ, văn
phong khoa học; các luận điểm, luận cứ trình bày rõ ràng và lôgic. Một số đề tài đã
mời cán bộ khoa học ngoài trường tham gia là Chủ tịch hội đồng, phản biện thuyết
minh đề cương và nghiệm thu sản phẩm.
* Kết quả xếp loại:

- Đề tài NCKH:
+ Cấp trường: Loại Tốt: 01 đề tài; Loại Khá: 02 đề tài.
+ Cấp khoa: Loại Tốt: 17 đề tài; Loại Khá:20 đề tài.

- SKKN:
+ Cấp trường: Loại Tốt: 01 SKKN; Loại Khá: 01 SKKN.
+ Cấp khoa: Loại Tốt: 02 SKKN; Loại Khá: 01 SKKN.
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2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học–công nghệ theo hình thức khác
- Năm học 2017-2018 có 13 cán bộ, giảng viên thực hiện các nhiệm vụ khoa

học–công nghệ theo hình thức biên dịch giáo trình/tài liệu tham khảo và viết báo
tham gia các hội thảo, tạp chí. Cụ thể:

+ Biên dịch giáo trình/tài liệu tham khảo: 03 sản phẩm
+ Bài đăng Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: 01 bài
+ Bài đăng Kỷ yếu hội thảo quốc gia: 02 bài
+ Bài đăng Tạp chí chuyên ngành trong nước: 24 bài.
- Nội san khoa học số 15: Ban Biên tập đã nhận được 34 bài viết, trong đó có

25 bài viết của cán bộ, giảng viên và 09 bài viết của học sinh, sinh viên. BBT đã tiến
hành phản biện, chỉnh sửa và lựa chọn 21 bài viết có chất lượng, đăng tải các kết quả
nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên; trao đổi, chia sẻ thông tin
khoa học, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.
3. Hội thảo khoa học
* Hội thảo cấp trường:

- Hội thảo khoa học của CBGV với chủ đề “Nâng cao năng lực sư phạm cho
đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”. Có
11 bài.

- Hội thảo khoa học của sinh viên với chủ đề “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
thông qua hoạt động tập thể”. Có 25 bài.
* Hội thảo cấp khoa:

- Các khoa và tổ trực thuộc đã tổ chức được 10 Hội thảo trong đó 06 Hội thảo
học kỳ 1 và 04 Hội thảo học kỳ 2.


