
 

 

      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               Số: 01/TB-TLGD 

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 
Về kế hoạch Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa  

năm học 2021-2022 
 
Kính gửi:  Trưởng các Bộ môn 

Cán bộ, giảng viên; 
Cố vấn học tập 

   Sinh viên toàn Khoa 
 

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-ĐHSP ngày 18/9/2018 về hoạt động NCKH SV tại trường 

ĐHSP - ĐHĐN; 

Khoa Tâm lý - Giáo dục thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa 

về kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2021-2022như 

sau: 

 
STT Nội dung công việc Phụ trách Thời hạn 

1 Nộp đề xuất và đề cương nghiên 
cứu (theo mẫu đính kèm) qua 
mail: hvhoang@ued.udn.vn 

Trợ lý KH và SĐH 
Trước 17h00 
ngày 10/9/2021 

2 Hội đồng Khoa học Khoa tư vấn 
đề tài 

Hội đồng KH Khoa 15/9/2021 

3 Triển khai nghiên cứu - Sinh viên/ Nhóm SV 
nghiên cứu  
- Người hướng dẫn KH 

Từ tháng 9/2021 đến 
04/2022 

4 Báo cáo tiến độ nghiên cứu - Sinh viên/ Nhóm SV 
nghiên cứu  
- Hội đồng KH Khoa 

Tháng 01 đến 02/2022 

5 Nộp sản phẩm nghiên cứu: 
+ 5 báo cáo toàn văn 
+ 5 báo cáo tóm tắt 
+ sản phẩm như: bài báo khoa 
học, …(nếu có) 

Sinh viên/ Nhóm SV nghiên 
cứu  

Tháng 4 
(theo kế hoạch của 

Trường) 

6 Hội nghị SV NCKH cấp Khoa Cán bộ, giảng viên, sinh viên 
toàn Khoa 

Tháng 4 (căn cứ kế hoạch 
của Trường 

7 Các đề tài được chọn báo cáo tại 
Hội nghị SV NCKH cấp trường 
nộp quyển hoàn chỉnh và các tài 
liệu liên quan đến đề tài theo 
quy định 

Trợ lý KH và SĐH 
Theo Thông báo của nhà 
trường 

8 Các đề tài báo cáo cấp Khoa nộp 
quyển và các tài liệu liên quan 

Trợ lý KH và SĐH 
Theo Thông báo của nhà 
trường 



 

 

đến đề tài sau khi đã chỉnh sửa 
theo góp ý của Hội đồng 

 
Đây là một trong những hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo 

của Trường, Khoa, kính đề nghị Trưởng các Bộ môn, cán bộ, giảng viên và sinh viên căn cứ 

thông báo để thực hiện tốt các nội dung trên.  

Thông tin liên hệ: TS. Hà Văn Hoàng, Trợ lý KH và SĐH Khoa, Số điện thoại: 

0987377512, email: hvhoang@ued.udn.vn 

 
Trân trọng ./. 

                    TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA  
                                                                     P. TRƯỞNG KHOA 

                                                                (Đã ký) 

 

 

 

 

                        TS. Lê Mỹ Dung 
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DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  

DÀNH CHO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

NGÀNH: TÂM LÝ HỌC 

 

TT HƯỚNG NGHIÊN CỨU, TÊN ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN  

HƯỚNG DẪN 

1 Mối quan hệ giữa nghiên internet và stress tâm lý của sinh 

viên Trường ĐHSP - ĐHĐN 

Hoàng Thế Hải 

2 Nghiên cứu nhận thức về bắt nạt trực tuyến của sinh viên 

trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

Hoàng Thế Hải 

3 Xây dựng cẩm nang học tập trực tuyến cho sinh viên trường 

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

 

Hoàng Thế Hải 

 

4 1/Nghiên cứu về hoạt động tham vấn; kỹ thuật tham vấn tâm 

lý 

2/ Nghiên cứu về các mối quan hệ trong gia đình, các biểu 

hiện tâm lý gia đình và can thiệp tâm lý từ góc độ gia đình 

3/Nghiên cứu về người cao tuổi và các vấn đề tâm lý của 

người cao tuổi 

4/Nghiên cứu về sự thích ứng tâm lý của sinh viên; chỉ số 

vượt khó  

5/Nghiên cứu về biểu hiện hành vi hung tính, hành vi phi 

ngôn ngữ và hiệu ứng tâm lý 

6/Nghiên cứu về hoạt động nhận thức: các quá trình cảm 

tính, lý tính, trí nhớ, ngôn ngữ và trạng thái tập trung chú ý 

Nguyễn Thị Trâm Anh 

 

NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 

TT HƯỚNG NGHIÊN CỨU, TÊN ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN  

HƯỚNG DẪN 

1 Nhận thức về khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Đà Nẵng 

Lê Thị Lâm 

 

 

2 Sức khỏe tinh thần của sinh viên Trường Đại học sư phạm- 

đại học Đà Nẵng trong bối cảnh đại dịch Covid 19 

Lê Thị Lâm  

3 Ứng  phó  với  quấy rối tình  dục trực tuyến  của sinh viên Lê Thị Lâm 

 

4 Tự  chăm sóc sức khỏe mùa dịch của sinh viên  Lê Thị Lâm 



 

 

3 Tiếp cận chính sách an sinh xã hội của công nhân các khu 

công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh 

dịch Covid-19 

Hà Văn Hoàng 

4 Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế 

cho ngư dân thành phố Đà Nẵng   

Hà Văn Hoàng  

5 Dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ người dân khu phong 

tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng  

Hà Văn Hoàng  

 


