TRƯỜNG CĐ.KT-KT QUẢNG NAM
PHÒNG KH - ĐBCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 7 tháng 9 năm 2017
HƯỚNG DẪN
Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo trường về việc xây dựng Kế hoạch công tác năm học
2017 - 2018, Phòng KH-ĐBCL hướng dẫn các khoa, bộ môn, trung tâm (sau đây gọi chung
là các khoa) xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học như sau:
I. CÁC VĂN BẢN CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Quyết định 3168/QĐ - BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc thành lập Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam;
Căn cứ Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định điều lệ Trường Cao đẳng;
Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định
và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ
trung cấp, trình độ cao đẳng;
Căn cứ Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo
dục nghề nghiệp;
Căn cứ vào Quy định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng
Nam về chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số: 99/QĐ- CĐ.KTKT ngày 28/2/2011 của Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam về việc ban hành Quy định về công tác nghiên cứu
khoa học;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Quảng Nam và tình hình thực tế đội ngũ giảng viên, giáo viên của đơn vị.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đưa công tác nghiên cứu khoa học vào hoạt động có nề nếp, theo đúng kế hoạch
chung của nhà trường, huy động được đông đảo cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia
nghiên cứu khoa học.
- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động
nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo góp phần nâng cao chất lượng của nhà trường
đồng thời nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên.
- Tiếp cận và vận dụng các tiến bộ, các sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy, quản lý
và sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả góp phần vào việc khẳng định
thương hiệu của Nhà trường.
- Kết quả nghiên cứu khoa học của mỗi cán bộ viên chức còn là cơ sở để bình xét, đề
nghị các cấp công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho cán bộ, viên chức của Nhà
trường trong năm.
III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018 tập trung vào một số nội dung sau:
1. Đề tài nghiên cứu khoa học
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1.1. Đề tài cấp tỉnh, huyện
- Tiếp tục thực hiện đề tài cấp tỉnh, huyện đã được phê duyệt theo qui định của các cấp.
- Thực hiện việc đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài năm 2019 theo thông báo của các cấp.
1.2. Đề tài cấp trường
- Tiếp tục thực hiện các đề tài đã ký hợp đồng với Trường năm 2016, 2017.
Mỗi khoa đề xuất và đăng ký thực hiện mới ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp
trường. Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa tổ chức xét duyệt, góp ý phiếu đề xuất và
đăng ký thực hiện đề tài của giảng viên, giáo viên của đơn vị mình trước khi gởi về Phòng
KH-ĐBCL.
Nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường tập trung vào các vấn đề sau:
- Nghiên cứu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo của nhà trường.
- Nghiên cứu sử dụng công nghệ thông tin và triển khai đề án ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy hiệu quả.
- Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, rèn
nghề và ngoại khóa về chuyên môn, nghiệp vụ cho học sinh - sinh viên. Gắn việc
học tập tri thức với rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
- Nghiên cứu, cải tiến, đánh giá về công tác quản lý trong nhà trường.
- Nghiên cứu công tác kiểm tra đánh giá đang được áp dụng trong nhà trường như:
thẩm định lại các đề thi kết thúc học phần, đề kiểm tra định kỳ, quy trình kiểm tra,
chấm điểm các học phần.
- Nghiên cứu các mô hình, giải pháp phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và thực
hành thực tập trong nhà trường.
- Các vấn đề, lĩnh vực khác phục vụ công tác quản lý, đào tạo, phát triển nhà trường
và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...
2. Sáng kiến kinh nghiệm; sáng tạo kỹ thuật; thiết kế, cải tiến thiết bị đồ dùng
dạy học
Giảng viên, giáo viên đăng ký ít nhất 1 sáng kiến kinh nghiệm hoặc sáng tạo khoa học
kỹ thuật hoặc thiết kế, cải tiến thiết bị đồ dùng dạy học.
Nhà trường sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt các sáng kiến kinh nghiệm hoặc sáng tạo
kỹ thuật; thiết kế, cải tiến thiết bị đồ dùng dạy học dự kiến vào tháng 04/2018 (sẽ có thông
báo cụ thể).
*) Sáng kiến kinh nghiệm của giảng viên, giáo viên tập trung vào các vấn đề sau:
- Nghiên cứu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo của nhà trường.
- Nghiên cứu phương pháp xây dựng kế hoạch giảng dạy (giáo án) của từng bài học
theo học chế tín chỉ.
- Nghiên cứu phương pháp hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập theo
học chế tín chỉ.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.
- Các vấn đề, lĩnh vực khác phục vụ công tác quản lý, đào tạo và phát triển nhà
trường...
*) Sáng tạo kỹ thuật; thiết kế, cải tiến thiết bị đồ dùng dạy học tập trung vào các lĩnh
vực:
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-

Mô hình, sản phẩm đồ dùng dạy học; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với
môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
- Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ giáo dục - đào tạo, phát triển nhà trường
và phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng như: Công nghệ thông tin, điện
tử, viễn thông; cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hoá
chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường
3. Chương trình đào tạo
- Xây dựng chương trình đào tạo mở mã ngành mới (Theo kế hoạch)
- Điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành trình độ cao đẳng, trung cấp (Theo kế hoạch).
4. Hội thảo khoa học
4.1. Hội thảo cấp Trường
Nhà trường dự kiến tổ chức 01 hội thảo cấp trường trong năm học 2017 - 2018 (Sẽ có
kế hoạch cụ thể gởi cho các đơn vị)
4.2. Hội thảo cấp khoa
- Các khoa chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo cấp khoa trong năm học.
- Chủ đề, nội dung hội thảo phải bám sát nội dung chương trình giảng dạy, quản lý
giảng dạy, quản lý HSSV, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, phù hợp với yêu cầu
và nhiệm vụ của năm học.
- Tạo điều kiện cho giảng viên, giáo viên tham gia viết bài tham luận, báo cáo chuyên
đề tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước.
5. Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
Nhà trường khuyến khích giảng viên, giáo viên biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong toàn trường nhà trường.
Việc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy được thực hiện theo các qui định hiện
hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định của Nhà trường.
6. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi: Thực hiện theo kế hoạch cụ thể của Nhà
trường.
7. Viết bài đăng các tạp chí, tập san, kỷ yếu hội nghị, hội thảo...
- Khuyến khích các cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia viết bài gởi các tạp chí
trong nước và thế giới, chủ động viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, tập san Thông tin Khoa học của nhà trường.
- Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước theo quy
định của pháp luật.
Quá trình viết báo phải đảm bảo thời gian, thời lượng trong chế độ công tác giảng
viên, giáo viên và các qui định của Nhà trường.
8. Hướng dẫn học sinh, sinh viên (HSSV) nghiên cứu khoa học
Các khoa triển khai, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho HSSV nghiên cứu
khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học của HSSV được thực hiện theo qui định hiện
hành.
9. Các nội dung khác
Khuyến khích các đơn vị, cá nhân tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu
khoa học chuyển giao kỹ thuật và công nghệ không thuộc phạm vi và nội dung nêu trên,
ngoài quản lý của nhà trường các đơn vị đều phải có kế hoạch và đăng ký từ đầu năm.
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* Biểu mẫu:
Các biểu mẫu về nghiên cứu khoa học; sáng kiến kinh nghiệm; sáng tạo kỹ thuật….
(được đăng tải trên website Nhà trường).
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Tháng 9/2017: Các khoa triển khai xây dựng và nộp kế hoạch nghiên cứu khoa học
năm học 2017 - 2018 về phòng KH-ĐBCL.
- Tháng 10/2017: Các khoa tổng hợp, tổ chức xét duyệt và nộp về phòng KH-ĐBCL
các hồ sơ sau:
+ Danh mục, phiếu đề xuất và đăng ký thực hiện đề tài khoa học cấp trường.
+ Danh mục, phiếu đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
+ Danh mục các học phần, môn học, mô đun đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi
theo đề thi.
- Cuối tháng 10/2016: Phòng KH-ĐBCL tổng hợp và trình Hội đồng Khoa học và
Đào tạo Trường xét duyệt.
- Tháng 11/2017đến tháng 05/2018: Triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu
khoa học đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt.
Ghi chú: Các hoạt động khác thực hiện theo qui định và thông báo của Nhà trường.
Trên đây là Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2017 2018 của Phòng KH-ĐBCL, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (báo cáo);
- Các Khoa/Bộ môn/Trung tâm QP-TC (thực hiện);
- Lưu: VT, KH-ĐBCL.

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Phạm Thị Lan
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