
STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức
Số lượng đại biểu 

tham dự

1
Điểm mới trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và 
chương trình môn học (Sinh học, KHTN, Công nghệ)

T8/2018 Khoa Sinh-KTNN

2 Đánh giá Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học T8/2018 Khoa Sinh-KTNN

3 Phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển năng lực người học T9/2018 Khoa Sinh-KTNN

4
Rèn luyện cho sinh viên sư phạm Sinh học kĩ năng thiết kế câu hỏi, 
bài tập phát triển năng lực học sinh

T9/2018 Khoa Sinh-KTNN

5 Một ngày với hệ động lực T9/2018 Khoa Toán

6 Phương pháp giảng dạy môn đọc - Extensive reading T9/2018 Phòng 2.07 - Nhà A4 35

7
Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu thực hiện 
chương trình GDPT mới

T10/2018 Khoa GDTH

8 Đổi mới đào tạo giáo viên mầm non T10/2018 Khoa GDMN

9 Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên sư phạm Hóa học T10/2018 Khoa Hóa học

10
Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ QLCS giáo 
dục phổ thông

T10/2018 Viện NCSP

11
Nâng cao năng lực của giảng viên thông qua đổi mới sinh hoạt 
chuyên môn

T11/2018 Khoa Sinh-KTNN

12
Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong môi trường sư 
phạm

T11/2018 Khoa Vật lý

13
Tích hợp khoa học cơ bản và khoa học giáo dục trong đào tạo giáo 
viên Ngữ văn

T11/2018 Khoa Ngữ văn

14 Giáo viên của tương lai T11/2018 Hội trường 14-8 200

15
Hội thảo Toán học quốc tế với chủ đề “Variational Analysis and 
Related Topics”

T12/2018 Hội trường 14-8 120

16
Giải pháp đảm bảo điều kiện giáo dục phù hợp với số trẻ, số học 
sinh đến trường giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035 ở Việt Nam

T12/2018 PH2-A2 35

17
Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới

T12/2018
PH1 Trung tâm 

GDQP&AN
50

18
Xây dựng chuẩn đầu ra của nhóm ngành đào tạo cử nhân Sư 
phạm trình độ Đại học

T1/2019 P.2.7-A4 50

19
Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh 
viên Khoa Hóa học

T3/2019 Khoa Hóa học

20
Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học đáp ứng yêu cầu đổi 
mới giáo dục

T3/2019 Khoa Toán



21
Định hướng đào tạo, bồi dưỡng GV Ngữ văn đáp ứng yêu cầu triển 
khai Chương trình, SGK Ngữ văn mới

T4/2019 Khoa Ngữ văn

22 Sinh viên Khoa GDTH và cơ hội việc làm T4/2019 Khoa GDTH

23
Giảng dạy và nghiên cứu lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
phổ thông

T5/2019 Khoa Lịch sử

24
Tăng cường hoạt động giảng dạy Bộ môn Tâm lý-Giáo dục gắn liền 
với công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới giáo dục

T5/2019 Tổ bộ môn TLGD

25
Đổi mới hoạt động dạy và học môn Vật lý theo định hướng phát 
triển năng lực

T5/2019 Khoa Vật lý


