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I. Thông tin chung 

Họ và tên: Hoàng Trung Thắng  

Giới tính:  Nam 

Năm sinh: 1978 

Nơi sinh: Chí Linh – Hải Dương 

Quê quán: Tam Đa - Phù Cừ - Hưng Yên 

Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên 

Chức vụ: Giảng viên – Giáo viên chủ nhiệm lớp TLK54 

Học vị:  Thạc sĩ ;            năm:  2004;                    Chuyên ngành: Giáo dục học 

Môn học giảng dạy: Giáo dục học ; Tổ chức hoạt động dạy học ; Giáo dục gia đình ; 

Văn hóa nhà trường. 

Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh 

Địa chỉ liên hệ: Hoàng Trung Thắng, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP – ĐH 

Thái Nguyên 

Điện thoại: 0382987123 

Email: thanght@tnue.edu.vn 

II. Quá trình đào tạo 

- Từ 1997 đến 2001, học ngành Tâm lý - Giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 

- Từ 2002 đến 2004 học Cao học ngành Giáo dục học tại Trường Đại học Sư phạm 

- Đại học Thái Nguyên 

III. Các công trình khoa học đã công bố 

 Bài báo đăng tạp chí trong nước 

1. Hoàng Trung Thắng, Cần giáo dục và đánh giá đạo đức của học sinh theo tư tưởng 

đạo đức Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, năm 2010. 

2. Hoàng Trung Thắng, Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các bậc cha mẹ để giáo 

dục đạo đức cho trẻ, Tạp chí Giáo dục, năm 2010. 

3. Hoàng Trung Thắng, Trách nhiệm của cha mẹ trong quá trình liên kết với nhà 

trường giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục, năm 2013. 



4. Hoàng Trung Thắng, Giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm theo tư tưởng đạo 

đức Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, năm 2014. 

5. Hoàng Trung Thắng, Liên kết các lực lượng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp 

cho sinh viên các trường đại học sư phạm, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, năm 2015. 

6. Hoàng Trung Thắng, Vũ Thị Phương Thảo, Kết hợp giữa phương thức đào tạo 

truyền thống với phương thức đào tạo trực tuyến nhằm phát triển năng lực nghề 

nghiệp cho sinh viên các trường đại học sư phạm, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, năm 

2017. 

7. Hoàng Trung Thắng, Vũ Thị Phương Thảo, Chuẩn hóa bài lên lớp của giảng viên 

theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên dân tộc thiểu số ở các 

trường đại học sư phạm, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, năm 2018. 

8. Hoàng Trung Thắng, Phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Lào qua 

giảng dạy học phần Giáo dục học ở Trường đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, năm 2019. 

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 

 Cấp Bộ 

            - B2009-TN04-17, “Mô hình hợp tác giữa gia đình và nhà trường trong giáo 

dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở, khu vực miền núi phía Bắc”. Nghiệm thu 

năm 2011, xếp loại đạt. 

 Cấp cơ sở 

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy học phần Giáo dục học cho sinh viên Trường 

ĐHSP – ĐHTN. Nghiệm thu năm 2006. 

 

 Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

Xác nhận của cơ quan công tác                                      Người khai 

 

 

                                                                               Hoàng Trung Thắng 

      


