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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2016 – 2017
Đơn vị tính: đồng
TT
1

Tên đề tài
Mã số
Khảo sát tính
chất của không
gian tựa kiểu bmetric
SPD2016.02.01

Chủ nhiệm đề tài
SV. Lê Thị Huyền
Linh
Lớp ĐHSTOAN
13A
GVHD: TS.
Nguyễn Văn
Dũng

2

Khảo sát tính
chất của không
gian b-metric giá
trị
phức
SPD2016.02.02

SV. Lê Thị Thủy
Hằng
Lớp ĐHSTOAN
13A
GVHD: TS.
Nguyễn Văn
Dũng

3

Khảo

sát

tính SV. Nguyễn Thảo

Người tham
gia thực hiện

Mục tiêu đề tài

Kết quả, sản phẩm

Thời
hạn

Kinh phí
hỗ trợ

- Đề xuất và thiết lập một số - Báo cáo tổng kết 7/2016
tính chất cơ bản của không đề tài.
gian tựa kiểu b-metric.
- Ít nhất một bài viết 5/2017
- Xây dựng một số tính chất đăng trong hội nghị
về mối quan hệ giữa không hội thảo.
gian tựa kiểu b-metric với
không gian b-metric.

5.000.000

- Thiết lập và chứng minh
một số tính chất cơ bản của
không gian b-metric giá trị
phức.

5.000.000

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

đăng trong hội nghị
- Thiết lập mối quan hệ hội thảo.
giữa không gian b-metric giá
trị phức với không gian bmetric.
- Hệ thống hóa những tính - Báo cáo tổng kết 7/2016

5.000.000
1

chất cơ bản của không gian đề tài.
Gb-metric.
5/2017
- Ít nhất một bài viết
- Thiết lập một số tính chất đăng trong hội nghị
mới giữa không gian Gb- hội thảo.
metric với không gian b metric và không gian Gbmetric.

chất của không Duy
gian Gb-metric - Lớp ĐHSTOAN
13B
SPD2016.02.03
GVHD: TS.
Nguyễn Văn
Dũng
4

5

6

Xây dựng điều
kiện
tối
ưu
không cần điều
kiện chính qui
của các ràng
buộc
SPD2016.02.04

SV. Nguyễn Kim
Ngân

SV. Đặng Thị
Bích Vân

Lớp ĐHSTOAN
13B

Lớp
ĐHSTOAN14
B

Thiết lập điều
kiện ổn định
nghiệm của hệ
phương trình sai
phân với biến
liên
tục
SPD2016.02.05

SV. Đặng Thị
Ngọc Yến

GVHD: TS. Lê
Trung Hiếu

- Tìm ví dụ minh họa cho
một số kết quả đạt được.

Nghiên cứu điều
kiện ổn định
nghiệm của hệ
phương trình sai
phân có chậm

SV. Nguyễn Thị
Thu Hải

- Đưa ra một số điều
mới cho tính ổn
nghiệm của hệ phương
sai phân có chậm với

GVHD: ThS. Võ
Đức Thịnh

Lớp ĐHSTOAN
14B

Lớp ĐHSTOAN
13B

- Xây dựng và chứng minh
một số điều kiện cần và đủ
cho nghiệm của một số bài
toán tối ưu mà không cần
điều kiện chính qui của các
ràng buộc.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- 01 bài báo đăng 5/2017

6.000.000

Tạp chí Khoa học
có chỉ số ISSN.

- Xây dựng một số ví dụ
minh họa cho các kết quả
đạt được.
- Thiết lập một số điều kiện
mới cho tính ổn định
nghiệm của hệ phương trình
sai phân với biến liên tục
trong không gian Rn.

kiện
định
trình
biến

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

5.000.000

đăng trong hội nghị
hội thảo.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

5.000.000

đăng trong hội nghị
2

phụ thuộc thời GVHD: TS. Lê
gian
- Trung Hiếu
SPD2016.02.06
7

Nghiên cứu giải
thuật trên máy
tính cầm tay và
vận dụng vào
giải một số dạng
toán phổ thông SPD2016.02.07

SV. Lê Văn Huy
Lớp ĐHSTOAN
13A
GVHD: TS. Lê
Trung Hiếu

rời rạc trong không gian Rn.

hội thảo.

- Tìm ví dụ minh họa cho
một số kết quả đạt được.
- Phát hiện và chỉ ra những
sai lầm của người sử dụng
máy tính cầm tay trong tính
Lớp
ĐHSTOAN114 toán, lập trình giải toán, từ
đó đưa ra biện pháp khắc
B
phục sai lầm.
SV. Phạm Thị
Hồng Diễm

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- 01 bài báo đăng 5/2017

6.000.000

Tạp chí Khoa học
có chỉ số ISSN.

- Phát triển giải thuật giải
toán máy tính cầm tay đã có
và tìm ra giải thuật lập trình
mới để ứng dụng vào giải
một số dạng toán dành cho
máy tính cầm tay cấp trung
học phổ thông.
- Đưa ra một số bài toán
nâng cao dành cho máy tính
cầm tay cấp trung học phổ
thông có thể giải được bằng
giải thuật đã tìm.

8

Xây dựng
điều kiện
tối ưu cho
nghiệm của
một số bài
toán tối ưu
hai mức -

SV. Phạm Nhân
Thiện
Lớp ĐHSTOAN
13A
GVHD: ThS. Võ
Đức Thịnh

SV. Nguyễn
Thị Thanh
Thảo
Lớp
ĐHSTOAN13
A

- Thiết lập và chứng minh
một số điều kiện tối ưu cho
nghiệm của một số bài toán
tối ưu hai mức.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
5/2017
- Ít nhất một bài viết

5.000.000

đăng trong hội nghị
- Xây dựng một số ví dụ hội thảo.
minh họa cho các kết quả
đạt được
3

SPD2016.0
2.08
9

10

11

Nghiên cứu
sự hội tụ
của dãy lặp
hỗn
hợp
cho
điều
kiện (Eµ)
trong
không gian
Banach SPD2016.0
2.09

SV. Trương Cẩm
Tiên

Nghiên cứu
sự hội tụ
của dãy lặp
hỗn
hợp
cho ánh xạ
α-không
giãn trong
không gian
Hilbert
SPD2016.0
2.10

SV. Huỳnh Diễm
Ngọc

Khảo sát tính
liên
tục
Hausdorff của
tập nghiệm cho
bài toán bất đẳng

SV. Ngô Thị Hoài
An

Lớp ĐHSTOAN
13A
GVHD: ThS.
Nguyễn Trung
Hiếu

Lớp ĐHSTOAN
13A
GVHD: ThS.
Nguyễn Trung
Hiếu

Lớp ĐHSTOAN
13A

- Thiết lập sự hội tụ của dãy
lặp hỗn hợp cho điều kiện
(Eµ) trong không gian
Banach.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- 01 bài báo đăng 5/2017

- Thiết lập sự hội tụ của dãy
lặp hỗn hợp cho ánh xạ αkhông giãn trong không gian
Hilbert.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- 01 bài báo đăng 5/2017

6.000.000

Tạp chí Khoa học
- Xây dựng ví dụ minh họa có chỉ số ISSN.
cho kết quả đạt được.

6.000.000

Tạp chí Khoa học
- Xây dựng ví dụ minh họa có chỉ số ISSN.
cho kết quả đạt được.

- Mở rộng mô hình bài toán - Báo cáo tổng kết 7/2016
bất đẳng thức tựa biến phân đề tài.
véctơ.
5/2017
- Ít nhất một bài viết
- Xây dựng hàm gap tham số đăng trong hội nghị

5.000.000

4

thức tựa biến GVHD: ThS.
phân véctơ - Nguyễn Văn
SPD2016.02.11 Hưng

và thiết lập các điều kiện đủ hội thảo.
về tính nửa liên tục và liên
tục của nó.
- Thiết lập tính nửa liên tục
dưới Hausdorff và liên tục
Hausdorff của tập nghiệm
cho bài toán bất đẳng thức
tựa biến phân và những ví
dụ minh họa.

12

Giá trị giáo dục
trẻ em trong
truyện viết cho
thiếu nhi của
Nguyễn
Nhật
Ánh
SPD2016.02.12

SV. Lê Thị Thanh SV. Dương
Lan
Thái Hòa
Lớp
ĐHGDTH13C
GVHD: TS. Hà
Thị Thanh Nga

Lớp
ĐHGDTH13E

- Tìm hiểu các tác phẩm của - Báo cáo tổng kết 7/2016
Nguyễn Nhật Ánh viết cho đề tài.
thiếu nhi.
5/2017
- 01 bài báo đăng
- Xác định được các bài học Tạp chí Khoa học
giáo dục trong truyện thiếu có chỉ số ISSN.
nhi Nguyễn Nhật Ánh.

6.000.000

- Xác định ý nghĩa và vai trò
của vấn đề giáo dục trong
truyện Nguyễn Nhật Ánh.
- So sánh nội dung giáo dục
trong truyện Nguyễn Nhật
Ánh với nội dung giáo dục
của các tác giả văn học thiếu
nhi khác.

13

Xây dựng bài
tập thành ngữ,
tục ngữ bằng
truyện kể trong
giờ Luyện từ ở

SV. Nguyễn Thị
Trang
Lớp
ĐHGDTHCLC14

- Khẳng định được những
lợi thế về đặc trưng của
TNTN khi sử dụng làm ngữ
liệu và là đối tượng để dạy
học Luyện từ ở tiểu học

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
5/2017
- 01 bài báo đăng

6.000.000

Tạp chí Khoa học
5

14

tiểu
học
- A
SPD2016.02.13 GVHD: TS. Hà
Thị Thanh Nga

- Xây dựng bài tập thành có chỉ số ISSN.
ngữ và tục ngữ trong Luyện
từ ở tiểu học bằng truyện kể
phong phú, đa dạng phù hợp
với tâm lí của học sinh tiểu
học.

Tổ chức giáo
dục giới tính qua
hoạt động ngoại
khóa cho học
sinh
ở
các
trường tiểu học
ở thành phố Cao
Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp
SPD2016.02.14

- Đánh giá được thực trạng
về giáo dục giới tính cho
học sinh lớp 4, 5 thông qua
hoạt động ngoại khóa ở một
số trường Tiểu học trên địa
bàn Thành phố Cao Lãnh,
Đồng Tháp.

SV. Đào Thị Kiều SV. Khưu
Thanh Trúc
Lớp
ĐHGDTH13B

Lớp
GVHD: TS. Phạm ĐHGDTH13B
Đình Văn

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- 01 bài báo đăng 5/2017

6.000.000

Tạp chí Khoa học
có chỉ số ISSN.

- Xác định được các nội
dung giáo dục giới tính cho
học sinh lứa tuổi tiểu học
thông qua hoạt động ngoại
khóa.
- Thiết kế được một số hoạt
động giáo dục giới tính cho
học sinh tiểu học thông qua
hoạt động ngoại khóa.

15

Tổ chức các hoạt
động trải nghiệm
sáng tạo cho học
sinh các trường
tiểu học ở thành
phố Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp

SV. Trịnh Hoài
Phong
Lớp
ĐHGDTH13B
GVHD: TS. Phạm
Đình Văn

- Đánh giá được thực trạng
việc tổ chức HĐ TNST
trong dạy học môn Khoa
học ở một số trường tiểu học
trên địa bàn TP. Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- 01 bài báo đăng 5/2017

6.000.000

Tạp chí Khoa học
có chỉ số ISSN.

6

- Xác định được nội dung tổ
chức HĐ TNST trong dạy
học môn Khoa học ở một số
trường tiểu học trên địa bàn
TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp.

SPD2016.02.15

- Thiết kế được các hoạt
động trải nghiệm sáng tạo
trong dạy học môn Khoa
học ở một số trường tiểu học
trên địa bàn TP. Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp.
16

17

Xây dựng bộ
tranh chủ đề
giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ mẫu
giáo 5 - 6 tuổi SPD2016.02.16

Thiết kế các hoạt
động trải nghiệm
nhằm kích thích
tính tích cực
nhận thức của
trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở một số
trường mầm non

SV. Bạch Lê Cẩm
Hường
Lớp
ĐHGDMN13A
GVHD: ThS. Hồ
Thị Thu Hà

SV. Trương Thị
Huyền Trân
Lớp
ĐHGDMN13K
GVHD: ThS. Lê
Thị Kim Anh

Thiết kế được một bộ tranh
theo từng chủ đề để giáo dục
kỹ năng sống thông qua đó
giúp phát triển khả năng
ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Bộ tranh giáo dục 5/2017

6.000.000

kĩ năng sống cho trẻ
mẫu giáo lớn.
- Ít nhất một bài viết
đăng trong hội nghị
hội thảo.

- Khảo sát thực trạng môi
trường giáo dục và hệ thống
các hoạt động nhằm phát
triển nhận thức cho trẻ mẫu
giáo 5 - 6 tuổi của giáo viên
ở một số trường mầm non
trên địa bàn thành phố Cao
Lãnh.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

5.000.000

đăng trong hội nghị
hội thảo.

7

trên địa bàn
thành phố Cao
Lãnh, tỉnh Đồng
Tháp
SPD2016.02.17

18

19

20

- Đề xuất nguyên tắc và
thiết kế hệ thống các hoạt
động trải nghiệm nhằm kích
thích tính tích cực nhận thức
của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở
trường mầm non nhằm nâng
cao hiệu quả giáo dục phát
triển nhận thức ở các trường
mầm non hiện nay

Giải pháp nâng
cao văn hóa đọc
sách cho sinh
viên Trường Đại
học Đồng Tháp SPD2016.02.18

SV. Phan Thanh
Duy

SV. Nguyễn
Duy Thảo

Lớp ĐHQTKD14

Lớp
ĐHQLVH14

Giải pháp phát
triển du lịch sinh
thái tại Gáo
Giồng
Đồng
Tháp
SPD2016.02.19

SV. Phạm Văn Ý

GVHD:
ThS. Hoàng Thị
Doan

Lớp ĐHTCNH13
GVHD: ThS. Lê
Thị Loan

Giải pháp thu SV. Phạm Trúc
hút khách du Giang
lịch đến với

SV. Võ Thị
Xuân Anh

Khái quát hóa được các vấn
đề lý luận về văn hóa đọc
sách của sinh viên, vận dụng
đánh giá thực trạng văn hóa
đọc sách của sinh viên
Trường Đại học Đồng Tháp.
Trên cơ sở đó, đề xuất các
giải pháp có tính khả thi cao
nhằm nâng cao văn hóa đọc
sách cho sinh viên Trường
Đại học Đồng Tháp.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

Phân tích thực trạng và đề
xuất những giải phát phát
triển khu du lịch sinh thái
Gáo Giồng.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

5.000.000

đăng trong hội nghị
hội thảo.

5.000.000

đăng trong hội nghị
hội thảo.

Đánh giá sự hài lòng của - Báo cáo tổng kết 7/2016
khách du lịch khi đến với đề tài.
làng hoa Sa Đéc. Phân tích

5.000.000

8

21

22

23

Đồng Tháp - Lớp ĐHKT13B
SPD2016.02.20 GVHD: ThS.
Huỳnh Quốc
Tuấn

SV. Thái Lý
Anh Ngọc

Phát triển kỹ
năng nghe tiếng
Anh cho sinh
viên Khoa Kinh
tế và QTKD
trường Đại học
Đồng Tháp SPD2016.02.21

SV. Nguyễn Lý
Hải Nam
Lớp ĐHTCN13

SV. Nguyễn
Thị Ngọc
Duyên

GVHD: ThS.
Phạm Ánh Tuyết

Lớp
ĐHSANH13B

Thử
nghiệm
nuôi cá thát lát
còm
(Chitala
chitala)
trong
giai với các mật
độ khác nhau SPD2016.02.22

SV. Nguyễn
Huỳnh Như

Nghiên cứu sử
dụng tỏi phòng
bệnh
do
vi
khuẩn
Streptococcus
agalactiae gây

SV. Nguyễn Khắc SV. Nghiêm
Lãm
Thị Kim Thư,
Lớp ĐHNTTS14 SV. Ngô Văn
Tính, SV.
GVHD. ThS.
Nguyễn Thị
Huỳnh Thị Ngọc Mỹ Tiên, SV.

Lớp
ĐHNTTS13A
GVHD: ThS.
Nguyễn Gia Hiển

thực trạng phát triển du lịch - Ít nhất một bài viết 5/2017
làng hoa Sa Đéc và giải đăng trong hội nghị
Lớp ĐHKT13B pháp thu hút khách du lịch hội thảo.
đến làng hoa Sa Đéc, đem
lại doanh thu cho du lịch
tỉnh nhà.

SV. Nguyễn
Thị Hồng Mai,
SV. Nguyễn Hà
Đức, SV.
Nguyễn Hữu
Mạnh - Lớp
ĐHNTTS13A

Phát triển kỹ năng nghe - Báo cáo tổng kết 7/2016
tiếng Anh cho sinh viên đề tài.
khoa Kinh tế & QTKD
- Ít nhất một bài viết 5/2017
đăng trong hội nghị
hội thảo.

5.000.000

- Xác định được mật độ nuôi - Báo cáo tổng kết 7/2016
cá thát lát còm trong giai đề tài.
phù hợp nhất.
- Ít nhất một bài viết 5/2017
- Đề xuất quy trình kỹ thuật đăng trong hội nghị
nuôi cá thát lát còm trong hội thảo.
giai để nâng cao năng suất
nuôi cá thát lát còm trên một
đơn vị diện tích.

6.000.000

- Đánh giá khả năng kháng
khuẩn của tỏi để phòng bệnh
do vi khuẩn Streptococcus
agalactiae trên cá điêu
hồng.

6.000.000

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
5/2017
- Ít nhất một bài viết
đăng trong hội nghị
hội thảo.

- Xác định liều lượng tỏi
9

24

25

ra trên cá điêu Thanh
hồng
(Oreochromis
sp)
SPD2016.02.23

Lê Thị Cẩm
Hương - Lớp
ĐHNTTS14

hợp lý để bổ sung vào thức
ăn phòng bệnh do vi khuẩn
Streptococcus
agalactiae
trên cá điêu hồng.

Nghiên cứu điều
chế vật liệu
bentonit
biến
tính bởi Al,
CTAB và khảo
sát khả năng hấp
phụ
pnitrophenol và
phosphat trong
nước
SPD2016.02.24

SV. Đinh Bảo
Trân

SV. Ngô Thị
Phước An

Lớp
ĐHSHOA13B

Lớp
ĐHSHOA14A

Điều chế được vật
bentonit biến tính bởi
CTAB có khả năng hấp
tốt
p-nitrophenol
phosphat trong nước.

Xây dựng mẫu
vật bộ xương
của một số loài
động vật có
xương sống trên
địa bàn tỉnh
Đồng Tháp SPD2016.02.25

SV. Võ Thị
Huỳnh Như

liệu
Al,
phụ
và

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- 01 bài báo đăng 5/2017

Quy trình xây dựng, trưng
bày và bảo quản được mẫu
vật bộ xương của một số
SV. Nguyễn
loài động vật có xương sống
Ngọc Duyên
có tại địa phương để phục
SV. Lê Thị Mai vụ học tập.
Loan

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
5/2017
- Mẫu vật bộ xương

SV. Bùi Quốc
Trung

- Ít nhất một bài viết
đăng trong hội nghị
hội thảo.

GVHD: TS. Bùi
Văn Thắng

Lớp
CĐSSINH14A
GVHD: ThS. Lê
Thị Thanh

SV. Huỳnh
Thanh Việt

SV. Phương
Nam

7.000.000

Tạp chí Khoa học
có chỉ số ISSN.

6.000.000

của một số loài
động vật có xương
sống.

Lớp
10

CĐSSINH14A
26

27

Phát huy vai trò
của nhân viên xã
hội tại Trung
tâm Bảo trợ xã
hội tỉnh Đồng
Tháp và Nhà
tình
thương
thành phố Sa
Đéc
SPD2016.02.26

SV. Lê Hoài Nam

Nhận thức, thái
độ của sinh viên
Trường Đại học
Đồng Tháp về
người đồng tính
SPD2016.02.27

SV. Hồ Hoàng
Kiên

SV. Lê Ngọc
Yên

Lớp
ĐHCTXH14A

SV. Phan Thùy
Vân

GVHD: ThS.
Trần Kim Ngọc

SV. Hồ Thị
Ngọc An

Lớp
ĐHCTXH14A
GVHD: ThS.
Trần Văn Luận

SV. Nguyễn
Thị Ý Nhi
SV. Nguyễn
Thanh Nhã
Lớp
ĐHCTXH14A

Lớp
ĐHCTXH13A

28

Nâng cao năng
lực giao tiếp của
trẻ em khuyết tật
thông
qua
phương
pháp

SV. Nguyễn Ngọc SV. Nguyễn
Như Ý
Thị Bé Ngoan
Lớp ĐHCTXH
13A

SV. Phạm
Thanh Hải Thi

GVHD: ThS.

Lớp

Tìm hiểu và đánh giá vai trò
của nhân viên xã hội trong
hoạt động bảo vệ trẻ em mồ
côi không nơi nương tựa, trẻ
em bị bỏ rơi tại Nhà tình
thương thành phố Sa Đéc và
Trung tâm Bảo trợ xã hội
Đồng Tháp, trên cơ sở đó
góp phần nâng cao hiệu quả
hoạt động của các trung tâm
bảo trợ xã hội trẻ em hiện
nay.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

- Thực trạng và một số vấn
đề đặt ra trong việc tìm hiểu
nhận thức, thái độ của sinh
viên trường Đại học Đồng
Tháp về người đồng tính.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

5.000.000

đăng trong hội nghị
hội thảo.

5.000.000

đăng trong hội nghị
hội thảo.

- Đề xuất một số biện pháp
nhằm nâng cao nhận thức,
thái độ về người đồng tính ở
sinh viên Đại học Đồng
Tháp hiện nay.
- Khảo sát thực trạng năng
lực giao tiếp của trẻ khuyết
tật tại Trường Nuôi dạy trẻ
khuyết tật tỉnh Đồng Tháp.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

5.000.000

đăng trong hội nghị
- Hiệu quả mô hình Công hội thảo.
11

29

30

công tác xã hội Kiều Văn Tu
nhóm tại Trường
Nuôi dạy trẻ
khuyết tật tỉnh
Đồng Tháp SPD2016.02.28

ĐHCTXH13A

Nội dung và ý
nghĩa của triết lý
hiếu nghĩa trong
xây dựng đời
sống văn hóa ở
Tây Nam bộ SPD2016.02.29

SV. Nguyễn Việt
Tiến

SV. Nguyễn
Thị Thanh Hoa

Lớp
ĐHGDCT14B

Lớp
ĐHGDCT14A

Ý thức chấp
hành quy định
về trang phục
khi đến lớp của
sinh
viên
Trường Đại học
Đồng Tháp: thực
trạng và giải
pháp
SPD2016.02.30

SV. Phan Bảo
Ngọc Trinh

SV. Nguyễn
Phan Minh Trí

Lớp ĐHCTXH14

Lớp
ĐHCTXH15

tác xã hội nhóm trong nâng
cao năng lực giao tiếp cho
trẻ khuyết tật tại Trường
nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh
Đồng Tháp.
- Vận dụng phương pháp
công tác xã hội nhóm đưa ra
khuyến nghị, đề xuất giải
pháp nhằm nâng cao năng
lực cho trẻ khuyết tật tại
Trường Nuôi dạy trẻ khuyết
tật tỉnh Đồng Tháp.
Làm rõ sự hình thành, nội
dung và ý nghĩa của triết lý
hiếu nghĩa trong xây dựng
đời sống văn hóa ở Tây
Nam bộ.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

- Trình bày cơ sở lý luận từ
những quy định của Bộ
GD&ĐT, của Trường Đại
học Đồng Tháp về nội quy,
trang phục khi đến lớp của
sinh viên.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
- Ít nhất một bài viết 5/2017

GVHD: TS. Lê
Văn Tùng

GVHD: ThS. Lê
Kim Oanh

SV. Lê Thị
Huỳnh Mai
Lớp
ĐHCTXH14

5.000.000

đăng trong hội nghị
hội thảo.

5.000.000

đăng trong hội nghị
hội thảo.

- Khảo sát thực trạng chấp
hành quy định về trang phục
khi đến trường của sinh viên
12

Trường Đại học Đồng Tháp.
- Đề ra các giải pháp nhằm
nâng cao ý thức chấp hành
về trang phục khi đến trường
của sinh viên Trường Đại
học Đồng Tháp.
31

Nâng cao kỹ
năng viết tiếng
Anh khối 10
Trường Trung
học Phổ thông
thành phố Cao
Lãnh
SPD2016.02.31

SV. Nguyễn Thị
Tuyết Phượng
Lớp ĐHANH14
GVHD: ThS.
Phạm Văn Tặc

- Khảo sát thực trạng kỹ
năng viết tiếng Anh khối 10
Trường Trung học phổ
thông thành phố Cao Lãnh.

- Báo cáo tổng kết 7/2016
đề tài.
5/2017
- 01 bài viết đăng kỷ

5.000.000

yếu hội nghị, hội
- Đề xuất biện pháp nâng thảo.
cao kỹ năng viết tiếng Anh
cho học sinh khối 10 Trường
Trung học phổ thông thành
phố Cao Lãnh.

Cộng

169.000.000

Danh mục gồm 31 đề tài NCKH của sinh viên với tổng kinh phí: 169.000.000đ (Một trăm sáu mươi chín triệu đồng)./.
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