SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT
Số: 205 b/CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt, ngày 10 tháng 09 năm 2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
NĂM HỌC 2019 – 2020
- Căn cứ Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2011 của Bộ GD&ĐT
về việc Quy định hoạt động Khoa học & Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;
- Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;
- Căn cứ Quy chế hoạt động KH&CN được ban hành kèm theo Quyết định số
390/CĐSP-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Đà Lạt;
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 – 2020,
Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH)
và hợp tác quốc tế (HTQT) năm học 2019 – 2020 như sau:
1. Mục đích
- Nâng cao năng lực NCKH và chuyển giao công nghệ cho cán bộ và giảng viên
Nhà trường; Phát triển các đề tài, dự án có sản phẩm ứng dụng gắn với đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên/ cán bộ quản lý giáo dục hoặc gắn với thực tiễn đổi mới giáo dục mầm
non, phổ thông; Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và
ngoài nước về đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ.
- Nâng cao hiệu quả quản lí các nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) và
HTQT; Xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ NCKH & HTQT trong năm học 2019 –
2020; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí cơ sở dữ liệu KH&CN của
giảng viên và người học.
- Đẩy mạnh công tác biên soạn và hoàn thiện giáo trình giảng dạy phù hợp với
chương trình đào tạo theo tín chỉ và chương trình giáo dục mầm non, phổ thông mới.
Tăng cường tìm kiếm các đề án, dự án hợp tác quốc tế góp phần thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm của Nhà trường.
2. Các hoạt động KH&CN và Hợp tác Quốc tế năm học 2019 – 2020
2.1.Hoạt động KH&CN của giảng viên
* Nhiệm vụ KH&CN cấp Trường
- Tập trung nghiên cứu nội dung để đề xuất các nhiệm vụ KH&CN có chất lượng,
sát với yêu cầu thực tiễn, bám sát định hướng nghiên cứu của nhà trường:
+ Nghiên cứu về khoa học giáo dục: Biên soạn giáo trình, đổi mới chương trình và
phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GD mầm non, phổ thông
mới, nghiên cứu về phát triển các ngành đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu xã hội…

+ Nghiên cứu, khai thác các đề tài, dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các đề tài/giáo trình cấp trường đã
được phê duyệt.
* Hội nghị, Hội thảo khoa học
- Tổ chức 01 Hội thảo khoa học cấp trường và 01 Hội thảo khoa học quốc tế trong
năm 2020.
- Hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa thực hiện theo kế hoạch của các khoa. Trước
khi tổ chức hội thảo, các khoa có trách nhiệm xây dựng kế hoạch (làm tờ trình, ra thông
báo viết bài) và tổ chức thực hiện.
- Hội nghị, hội thảo khoa học cần tập hợp được nhiều ý kiến tham luận có giá trị
khoa học về lý luận, thực tiễn của cán bộ, giảng viên, nhà quản lý trong và ngoài trường.
- Khuyến khích GV tham gia viết bài cho các Hội nghị, Hội thảo khoa học, các Tạp
chí Khoa học Giáo dục và Tạp chí chuyên ngành…
* Xuất bản nội san Thông tin khoa học và rèn luyện nghề
Năm học 2019 – 2020, dự kiến nội san xuất bản 02 số, số 11 xuất bản tháng
01/2020 và số 12 xuất bản tháng 05/2020 (hoặc tháng 08/2020).
* Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân – Công tác Đội
- Nghiệm thu và ban hành Khung kế hoạch đào tạo, Chương trình khung, Đề cương
chi tiết các học phần năm I ngành GDCD – CTĐ.
- Triển khai biên soạn đề cương chi tiết học phần năm II và xây dựng chuẩn đầu ra
của ngành GDCD – CTĐ.
2.2. Hoạt động KH&CN của sinh viên
- Phòng ĐT - KH&CN phối hợp với tổ chức Đoàn – Hội của Trường triển khai,
định hướng cho SV tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật như: Ý tưởng khởi
nghiệp - mô hình khởi nghiệp, Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka…
- Duyệt đề cương, triển khai và nghiệm thu các đề tài khóa luận tốt nghiệp cuối
khóa của SV.
- Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.
2.3. Hoạt động Hợp tác Quốc tế
Ban giám hiệu Trường, Phòng ĐT - KH&CN, Tổ Anh văn cùng phối hợp để liên hệ
làm việc với Lãnh sự quán của Mỹ và Anh, đề nghị hỗ trợ giảng viên nước ngoài báo cáo
chuyên đề hoặc giảng dạy một số học phần cho sinh viên chuyên ngành Anh văn. Lựa
chọn phối hợp với một số cơ sở giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế.
3. Dự trù kinh phí
Nhà trường dành khoảng 4% tổng ngân sách cho hoạt động KH&CN (Căn cứ Quy
chế hoạt động KH&CN được ban hành kèm theo Quyết định số 390/CĐSP-ĐT ngày 02
tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Đà Lạt).

4. Kế hoạch triển khai các hoạt động KH&CN và HTQT năm học 2019 – 2020
STT

Thời gian

Nội dung công việc
Thông báo số 1 V/v viết
bài cho Tập san khoa học
và rèn luyện nghề số 11.

1

Tháng
8/2019

Thông báo V/v đề xuất
nhiệm vụ KH&CN Cấp
trường đợt 1 năm 2019
Tổng hợp kết quả hoạt
động nghiên cứu khoa học
của các GV năm học 2018
– 2019.
Tiếp nhận các bài viết cho
Tập san KH&RLN số 11.
Đề xuất nhiệm vụ
KH&CN cấp Trường đợt
1 năm 2019.

2

Tháng 9 Triển khai Khóa luận tốt
& 10/2019 nghiệp cho SV K42 ở các
khoa.

Đơn vị/cá nhân thực

Đơn vị/ cá nhân

hiện

phối hợp

Phòng ĐT-KH&CN

Trung tâm TT-TV
Khoa chuyên môn

Phòng ĐT-KH&CN

Khoa chuyên môn

Phòng ĐT-KH&CN

Giảng viên

Khoa chuyên môn

Phòng ĐT-

Giảng viên

KH&CN

Khoa chuyên môn

Phòng ĐTKH&CN

Khoa Bộ môn chung

Phòng ĐTKH&CN

Triển khai biên soạn và
nghiệm thu đề cương chi
tiết các học phần năm I
ngành Giáo dục công dân
– Công tác Đội.

3

Tháng
11/2019

Thành lập Hội đồng xét
duyệt nhiệm vụ KH&CN
cấp Trường đợt 1.
Tổng hợp và gửi bài tập
san cho phản biện.

4

Tháng
12/2019

Hội đồng nghiệm thu đề
tài KH&CN đợt 2 năm
2018 của Ths. Nguyễn
Thị Hải Yến (Giáo trình
Tâm lí học Sư phạm bậc
học Mầm non).

Phòng ĐT-KH&CN

Phòng ĐT-KH&CN

UV phản biện

Hội đồng nghiệm
Phòng ĐT-KH&CN

thu theo quyết
định

Triển khai các nhiệm vụ Phòng ĐT-KH&CN
KH&CN được xét duyệt Chủ nhiệm đề tài/giáo
đợt 1 năm 2019.
trình
Thông báo V/v đề xuất
nhiệm vụ KH&CN Cấp
trường đợt 2 năm 2019.
Biên tập bài Tập san
KH&RLN số 11.
Xuất bản Tập
KH&RLN số 11.

5

6

Tháng 1
& 2 /2020

Tháng
03/2020

8

Tháng
04/2020

Trung tâm TT-TV
Khoa chuyên môn

Phòng ĐT-KH&CN

Ban biên tập

san

Phòng ĐT-KH&CN

Thông báo V/v viết bài
cho Tập san khoa học và
rèn luyện nghề số 12.

Phòng ĐT-KH&CN

Thành lập Hội đồng xét
duyệt nhiệm vụ KH&CN
cấp Trường đợt 2 (năm
2019).

Phòng ĐT-KH&CN

Trung tâm TT-TV
Khoa chuyên môn

Triển khai các nhiệm vụ Phòng ĐT-KH&CN
KH&CN được xét duyệt Chủ nhiệm đề tài/giáo
đợt 2 năm 2019.
trình
Dự kiến Hội thảo khoa

Khoa Tiểu học - Mầm
non

Phòng ĐT KH&CN

Dự kiến Hội thảo khoa
học Khoa Bộ môn chung

Khoa Bộ môn chung

Phòng ĐT KH&CN

Tổng hợp và gửi bài tập
san số 12 cho phản biện.

Phòng ĐT-KH&CN

UV phản biện

Dự kiến Hội thảo khoa
học cấp Trường, chủ đề
“Kỉ niệm 130 năm ngày
sinh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (1890 – 2020).

Phòng ĐT-KH&CN

Khoa chuyên môn

học Khoa Tiểu học –
Mầm non

7

Phòng ĐT-KH&CN

Tháng 05
Xuất bản Tập
& 06/2020
KH&RLN số 12.

san

Thống kê kết quả các hoạt
động nghiên cứu khoa học
năm học 2019 – 2020 của
giảng viên (phục vụ cho

Phòng ĐT-KH&CN
Giảng viên
Tổ bộ môn
Khoa chuyên môn

Phòng ĐTKH&CN

việc xét thi đua cuối năm)

Thông báo V/v đề xuất
nhiệm vụ KH&CN Cấp
9

Tháng 07 trường đợt 2 năm 2019.
& 08/2020 Thông báo số 1 V/v viết
bài cho Tập san khoa học
và rèn luyện nghề số 13.

Phòng ĐT-KH&CN

Trung tâm TT-TV
Khoa chuyên môn

5. Tổ chức thực hiện
5.1. Giao Phòng ĐT - KH&CN chủ trì tham mưu giúp Hiệu trưởng triển khai, đôn
đốc, theo dõi và quản lý hoạt động KH&CN và HTQT trong toàn trường theo kế hoạch.
5.2. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, quản lý các hoạt động
NCKH của đơn vị đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị, cá nhân kịp thời
phản ánh về Phòng ĐT - KH&CN để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định./
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

- Website Trường (để thông báo);
- Lưu: Phòng ĐT-KH&CN, VP.

Huỳnh Linh Bảo

