TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA HÓA HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 04 NĂM HỌC 2019 - 2020
TỔ VÔ CƠ – ĐẠI CƯƠNG
STT
1

2

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Sửa đổi và bổ sung đề Đưa ra các nội dung
cương môn học học phần cần thảo luận để sửa
Hóa học đại cương 2
đổi và có thể bổ sung
trong đề cương môn
học học phần Hóa học
đại cương 2
Sửa đổi và bổ sung ngân Đưa ra các câu hỏi và
hàng đề học phần Hóa một số vấn đề cần
học đại cương 2
thảo luận để sửa đổi
và có thể bổ sung
trong ngân hàng đề
học phần Hóa học đại
cương 2

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Nguyễn Thị Thu Lan

14h ngày 27/04/2020

Văn phòng
Khoa Hóa học
Hoặc trực
tuyến

Thành viên
tổ Vô cơ +
mọi người
quan tâm

Đăng Thị Thu Huyền

15h ngày 27/04/2020

Văn phòng
Khoa Hóa học
Hoặc trực
tuyến

Thành viên
tổ Vô cơ +
mọi người
quan tâm

TỔ HỮU CƠ
STT
1

2

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Một số vấn đề cần lưu - Cách phiên chuyển các thuật
ngữ (tên các đơn chất và hợp
ý khi sử dụng danh
chất).
pháp và thuật ngữ hóa - Các quy định về tên các hợp
chất hóa học.
học theo chương trình
- Xây dựng nguyên tắc phiên
mới
chuyển trong hệ thống danh
pháp hóa học Việt Nam.
- Áp dụng các quy tắc phiên
chuyển và danh pháp IUPAC
để gọi tên các nguyên tố, đơn
chất và hợp chất
Phiên chuyển danh Báo cáo trình bày về nguyên
tắc gọi tên hợp chất hữu cơ
pháp hợp chất hữu cơ
theo chương trình phổ thông
theo chương trình phổ mới. Đồng thời tác giả cũng
đề cập tới một số công cụ trợ
thông mới
giúp phát âm cho người học
và người dạy.

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Nguyễn Anh Hưng

8h00 ngày

Trực tuyến

Thành
viên tổ

17/4/2019

Hữu cơ +
mọi người
quan tâm

Chu Anh Vân

9h00 ngày
17/4/2019

Trực tuyến

Thành
viên tổ
Hữu cơ +
mọi người
quan tâm

TỔ PHÂN TÍCH
STT Tên báo cáo
1
Đề tài cấp cơ sở: “ Nghiên
cứu chế tạo vật liệu huỳnh
quang của hệ tinh thể các
oxit CaO - MgO - Al2O3
pha tạp ion Cr3+, Mn4+”.
Mã số C.2019.18

Tóm tắt báo cáo
Người báo cáo Thời gian
Địa điểm
Trình bày các nội Nguyễn
Thị 14h00 ngày P8.05 A4 hoặc
dung và kết quả đạt Huyền
24/04/2020 trực tuyến
được của đề tài

Ghi chú
Thành viên
tổ Phân tích +
mọi người
quan tâm

