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I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO: 
1. Các ngành và các lớp đào tạo: 

- Ngành đào tạo:  
+ K31: (đã thực hiện) 
+ K32: (đã thực hiện) 
+ K33: SP Toán - Tin, SP Sinh - Hóa, SP Vật lý - KTCN, SP Văn - GDCD, SP 

Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, GD Tiểu học, GD Mầm non, GD thể chất.  
- Các lớp đào tạo: 

+ Mỗi ngành đào tạo ở mỗi khóa có một lớp, tổng số lớp là: 27 
+ Các lớp hệ VLVH  (TTGDTX) :14 lớp 
+ Các lớp đào tạo TCCN ngành GD Mầm non: 6 lớp. 

2. Tập trung nghiên cứu rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh Quy chế đào tạo theo hệ thống 
tín chỉ của Trường CĐSP Nam Định đã ban hành với các điều khoản cụ thể phù hợp 
với đặc điểm nhà trường mà Quy chế 43 dành cho Hiệu trưởng quy định để có tính khả 
thi hơn. Hoàn thành tính điểm cho K32 theo phần mềm chung. 
3. Hoàn thành nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo theo đúng với 
tiến độ và có thêm ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng sinh viên. 
4. Hoàn thành 59 đề cương chi tiết cho 9 ngành đào tạo của K32 đồng thời viết ĐCCT 
cho các HP của kỳ 1 khóa 33 CĐ chính quy. 
5. Xây dựng kế hoạch TS năm 2012 hợp lý, báo cáo với UBND tỉnh Nam Định và Bộ 
GD&ĐT để được phê duyệt với số lượng cao hơn năm 2011. Có thêm ngành đào tạo 
mới: Ngữ văn-Công tác Đội cùng các ngành đào tạo truyền thống. 
6. Xin chỉ tiêu liên kết đào tạo Đại học, liên thông cao đẳng và TCCN hệ chính quy. 
 
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG TÁC ĐẢM 
BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2011 - 2012 
 
1. Phương hướng NCKH năm học 2011-2012 
1.1. Nhiệm vụ năm học "Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo" 
1.2 Những nội dung cần nghiên cứu phục vụ cho công tác đổi mới.  
 - Tổ chức học tập cho SV theo qui chế 43 (QĐ số 43/BGDĐT) - Học chế tín chỉ 
 - Đổi mới phương pháp dạy học bằng cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo các 
phương pháp dạy học 
 - Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của SV 
 - Đổi mới trong công tác thực tập, thực tế, thực hành, thực nghiệm, thảo luận 
của SV. 
 - Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng CNTT trong dạy học 



 - Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng CNTT trong quản lý 
 - Ứng dụng khoa học - công nghệ trong giảng dạy ở trường CĐSP NĐ 
 - Các lĩnh vực khác. 
1.3 Một số yêu cầu về công tác NCKH năm học 2011 - 2012 
1.3.1 Đối với nhà trường: Tiếp tục nghiên cứu về chế độ chính sánh đối với tập thể và 
cá nhân tham gia NCKH, để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác NCKH 
1.3.2. Đối với các khoa tổ: Chỉ đạo sát hơn nữa đối với công tác NCKH. Các đơn vị 
cần đưa ra các yêu của nội dung cần nghiên cứu để GV lựa chọn. Phân công GV có 
kinh nghiệm NCKH giúp đỡ các GV chưa làm NCKH lần nào. Tạo điều kiện về thời 
gian để các GV hoàn thành NCKH đúng thời hạn 
1.3.3. Đối với giảng viên. Cần xác định rõ NCKH là nhiệm vụ của GV, do vậy GV 
phải có nghiên cứu khoa học mới hoàn thành nhiệm vụ. Giảng viên cần nghiên cứu kỹ 
các văn bản về NCKH (các thủ tục đăng ký, thủ tục nghiệm thu, cách triển khai đề tài 
... ). Các giảng viên cần NCKH để vươn lên trong chuyên môn và phục vụ cho thi 
giảng viên chính, NCS. 
1.3 Triển khai dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh: Tên dự án "Ứng dụng CNTT và các 
thiết bị dạy học hiện đại trong dạy học ở CĐSP NĐ" 
- Nghiên cứu xây dựng phòng học có các thiết bị dạy học hiện đại 
- Nghiên cứu xây dựng 50 giáo án điện tử ở tất cả các bộ môn, trong đó có 20 giáo án 
được thể hiện bằng bài giảng trình chiếu và được ghi hình tại kì hội giảng 20/11/2011 
- Nghiên cứu xây dựng phòng sản xuất các giáo án điện tử và bài giảng điện tử 
(tất cả các cán bộ quản lý chuyên môn và các giảng viên tham gia)   
 
2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường năm học 2011 - 2012 
2.1. Hoàn chỉnh và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo mới 
2.2. Hoàn chỉnh, ban hành  và công bố đề cương chi tiết học phần các ngành đào tạo 
chương trình cao đẳng theo học chế tín chỉ 
2.3. Hoàn thành các chương trình hành động đã đề ra cho chu kỳ 2008-2012 
2.4. Thực hiện tốt các qui định về lưu trữ hồ sơ. 
2.5. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
đúng qui định và có nề nếp. 
2.6. Đảm bảo tốt điều kiện CSVC cho đào tạo như: phòng học, phòng thí nghiệm, 
phòng thực hành, thiết bị phục vụ cho dạy và học 
2.7. Đảm bảo đủ tài chính cho đào tạo 
2.8. Đổi mới công tác hành chính đáp ứng đổi mới quản lý. 
2.9. Ứng dụng CNTT có hiệu quả trong công tác quản lý. 
2.10. Khai thác triệt để Websiter của trường để phục vụ tác nghiệp. (theo chỉ thị của 
BGDĐT) 
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