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LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên: LÊ HỒNG SƠN    Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 31/01/1981        Nơi sinh: Bình Lục -  Hà Nam 

Quê quán: Tràng An – Bình Lục – Hà Nam Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2006 

Chức danh khoa học cao nhất: Không  Năm bổ nhiệm: Không 

Chức vụ: Giảng viên  

Đơn vị công tác: Khoa TL - GD, Trường ĐHSP - ĐHTN 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 36, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0208356841                      DĐ: 01699037047 

Fax:                                                                      Email: lehongson-tl@dhsptn.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

- Hệ đào tạo: Chính quy 

  Nơi đào tạo: Trường ĐHSP - ĐHTN 

  Ngành học: Tâm lý giáo dục 

  Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2004 

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục học  Năm cấp bằng: 2006 

   Nơi đào tạo: Trường ĐHSP - ĐHTN 

  Tên luận văn: Các biện pháp phát triển kỹ năng hoạt động xã hội cho sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh  

 

Mức độ sử dụng: B1 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

T11/2005- T9/2008 Khoa TL-GD Giảng viên tạo nguồn 

T10/2008 - Nay Khoa TL-GD Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đ  t i nghi n cứu  hoa học đ  v  đang tham gia: 

 



TT T n đ  t i nghi n cứu 

N m   t 

đ u N m 

hoàn thành 

Đ  t i cấp (NN, 

Bộ, ng nh, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đ  

tài (chủ trì/ tham 

gia) 

1 Ứng dụng CNTT trong dạy 

học môn Quản lý hành 

chính nhà nước và quản lý 

ngành GD-ĐT 

2009 Cấp Trường Chủ trì 

2 Nghiên cứu các biện pháp 

nâng cao năng lực giảng 

dạy cho giáo viên trung 

học phổ thông khu vực 

miền núi và vùng dân tộc 

thiểu số. 

2008/2009 Cấp Bộ Tham gia 

3 Mô hình hợp tác giữa gia 

đình và nhà trường trong 

giáo dục đạo đức cho học 

sinh THCS; mã số: B2009-

TN04-17, năm nghiệm thu 

2010; xếp loại Tốt. 

2009/2010 Cấp Bộ  Tham gia 

4 Nghiên cứu lối sống  của 

nữ sinh các trường Sư 

phạm vùng núi phía Bắc; 

mã số B2010-TN03016; 

năm nghiệm thu 2011; xếp 

loại Tốt. 

2010/2011 Cấp Bộ Chủ trì 

5 Quy trình hình thành kỹ 

năng thực hành sư phạm 

theo tiếp cận năng lực thực 

hiện; mã số: ĐH2012-

TN04-05; năm nghiệm thu: 

2013; xếp loại Tốt. 

2012/2013 Cấp Đại học TN Tham gia 

6 Phát triển kỹ năng dạy học 

tích hợp các môn xã hội 

cho giáo viên THCS khu 

vực miền núi phía Bắc; Mã 

số: B2014-TN034; năm 

2014/2015 Cấp Bộ Tham gia 



nghiệm thu: 2015; xếp loại 

Tốt. 

7 Phát triển kỹ năng giao 

tiếp cho học sinh THCS 

người dân tộc thiểu số khu 

vực  miền núi phía Bắc 

Việt Nam thông qua hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo. 

2017/2018 Cấp Bộ Tham gia 

2. Các công trình  hoa học đ  công  ố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo 

sƣ nh  nƣớc quy định): T n công trình, n m công  ố, nơi công  ố. 

TT T n công trình 
N m 

công  ố 
T n tạp ch  

1 Thực trạng kỹ năng hoạt động xã hội của 

sinh viên Trường ĐHSP - ĐHTN  

2008 Tạp chí Giáo dục kì 1-

4/2008, số 187. 

2 Một số biểu hiện về lối sống của sinh viên sư 

phạm khu vực miền núi phía Bắc thể hiện qua 

hoạt động học tập  

2012 Tạp chí Giáo dục kì 2-

11/2012, số298. 

3 Một số biểu hiện về lối sống của sinh viên sư 

phạm khu vực miền núi phía Bắc thể hiện qua 

hoạt động giao tiếp 

2012 Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái Nguyên, 

số 12-2012, Tập 98. 

4 Một số vấn đề thực tiễn cần quan tâm trong 

đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại 

học sư phạm hiện nay 

2015 Tạp chí Giáo dục kì II-

2015, số 362. 

5 Cơ sở khoa học để hình thành và phát triển 

kỹ năng hoạt động xã hội của sinh viên. 

2017 Tạp chí Thiết bị giáo dục 

số 140, kỳ 1 tháng 3-2017. 

6 Xây dựng môi trường sư phạm thuận lợi để 

giáo dục lối sống cho sinh viên sư phạm 

2018 Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội, số 2 tháng 5 năm 2018 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 năm 2018 

Ngƣời  hai    t n 

 

 

 

ThS. Lê Hồng Sơn 

 

 


