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Tổ Vô cơ - Đại cương, Khoa Hóa học - Trường ĐHSP Hà Nội 2
Kính mời:
+ Đại diện phòng KHCN và HTQT
+ Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Hóa học
+ Đại diện hội đồng Khoa học của Khoa hóa học
+ Toàn bộ giảng viên của 2 tổ: Vô cơ - Đại cương và tổ Phương pháp dạy học
+ Các tổ trưởng: Các thầy cô: Ng.Huyền, Vân, Duyến
+ Và mọi người quan tâm
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Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Ngƣời báo cáo

Báo cáo các sản phẩm đã làm được của Nguyễn Thị Thu Lan
đề tài gồm:
-2 bài báo được đăng trên tạp chí uy tín:
+ 1 bài đăng trên tạp chí Khoa học giáo
dục tháng 4/2019 được tính điểm 1.
“Phát triển
+ 1 bài đăng trên tạp chí Giáo dục số
năng lực tự học đặc biệt tháng 12/2019 được tính điểm
cho sinh viên
0,75.
Sƣ phạm Hóa
- Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận:
học thông qua
04
dạy học các học
- 1 seminar khoa học cấp Khoa.
phần Hóa học
- Tài liệu tự học các học phần Hoá học
đại cƣơng”
đại cương cho sinh viên Sư phạm Hoá
học.
- Website hỗ trợ hoạt động tự học các
học phần Hoá học đại cương
"tuhochoadaicuong.com” cho sinh viên
Sư phạm Hoá học (Trình bày giao diện
trang Web và nội dung)
Báo cáo các
sản phẩm đã
làm được của
đề tài ưu tiên
cấp cơ sở:

Địa
điểm
8h thứ 5
Văn
ngày
phòng
02/07/2020 Khoa
Hóa học
Thời gian

Ghi
chú

