Phụ lục I.08. Các đề tài nghiên cứu khoa học và bài báo
I.08A. Đề tài nghiên cứu khoa học của CBVC giai đoạn 2009-2015
STT

Tên đề tài

Đề tài cấp

1

Những cơ sở khoa học của quá trình dạy học nghe
hiểu tiếng nước ngoài và vận dụng vào giáo trình học
tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Bộ

2

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết
quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép
thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên

Đại học

ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

3

Thiết kế chương trình phát âm tiếng Anh cho sinh
viên dân tộc thiểu số các trường Đại học trực thuộc
Đại học Thái Nguyên

Đại học

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

4

Đối chiếu so sánh sự hình thành phát triển của con số
trong tiếng Hán với tiếng Việt và ý nghĩa Văn hóa
tiềm ẩn trong nó

Đại học

TS. Tô Vũ Thành

Đại học

ThS. Hoàng Thị Ngọc Điểm

ĐH2011-09-04

Đại học

ThS. Nguyễn Thị Diệu Hà

ĐH2011-09-05

5

6

TCCB.03.2010

Nghiên cứu sự khác biệt Văn hóa giữa bản tin Tiếng
Anh và Tiếng Việt để ứng dụng trong việc dạy và
học ngoại ngữ
Phân tích diễn ngôn quảng cáo du lịch trong Tiếng
Anh và Tiếng Việt

Người chủ trì
ThS. Lê Hồng Thắng

Mã số đề tài
B2009-TN09-01

ĐH2011-09-01

ĐH2011-09-02

ĐH2011-09-03

82

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TCCB.03.2010

Phát triển môi trường thực hành ngoài lớp học nhằm
đạt chuẩn năng lực tiếng Anh cho sinh viên Đại học
Thái Nguyên
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Tiếng Anh chuyên ngành xã hội theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Tiếng Anh chuyên ngành tự nhiên theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Bút ngữ tiếng Anh trung cấp 2 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Khẩu ngữ tiếng Anh trung cấp 2 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Ngữ âm tiếng Anh theo hướng tích cực
hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học tiếng Pháp sơ cấp 1 theo hướng tích cực
hóa nhận thức người học

Đại học

TS. Trần Thị Nhi

ĐH2014-TN01-03

Trần Thị Thu Trang

TN2009-10-01B

Nguyễn Thùy Linh

TN2009-10-02B

ThS. Nguyễn Thị Thu Hoài

TN2009-10-03B

Vũ Thị Thanh Huệ

TN2009-10-04B

Cơ sở

ThS. Nguyễn Trọng Du

TN2009-10-05B

Cơ sở

ThS. Lê Quang Dũng

TN2009-10-06B

ThS. Nguyễn Thành Long

TN2009-10-07B

ThS. Phạm Trường Sinh

TN2009-10-08B

Cơ sở
Cơ sở
Cơ sở
Cơ sở

Cơ sở
Cơ sở

83

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Khẩu ngữ tiếng Pháp trung cấp 1 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
môn học phương pháp giảng dạy tiếng Pháp 1 theo
hướng tích cực hóa nhận người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Khẩu ngữ tiếng Nga trung cấp 2 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn
học Khẩu ngữ tiếng Nga trung cấp ROI 2
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Đất nước học Anh – Mỹ theo hướng
tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Khẩu ngữ tiếng Anh trung cấp 1 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Bút ngữ tiếng Anh cao cấp 1 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học

Cơ sở

Cơ sở

23

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Từ vựng học tiếng Trung theo hướng
tích cực hóa nhận thức người học

Cơ sở

24

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Khẩu ngữ tiếng Trung trung cấp 1 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học

16

17

18
19
20

21

22

TCCB.03.2010

ThS. Đặng Thị Kiều

TN2009-10-09B

ThS. Hoàng Công Đình

TN2009-10-10B

TS. Ngô Huy Bích

TN2009-10-11B

ThS. Nguyễn Hữu Hải

TN2009-10-12B

ThS. Đặng Quỳnh Trâm

TN2010-02B

ThS. Lê Thị Hằng

TN2010-03B

ThS. Nguyễn Trọng Du

TN2010-01B

ThS. Phùng Thị Tuyết

TN2010-04B

Kiều Thị Dung

TN2010-05B

Cơ sở
Cơ sở

Cơ sở
Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

84

Cơ sở

25

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Ngữ âm văn tự theo hướng tích cực hóa
nhận thức người học

Cơ sở

26

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Khẩu ngữ tiếng Nga cao cấp 1 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học

Cơ sở

27

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Khẩu ngữ tiếng Nga trung cấp 1 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học

Cơ sở

28

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Khẩu ngữ tiếng Pháp trung cấp 2 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
cho môn học Bút ngữ tiếng Pháp trung cấp 1 theo
hướng tích cực hóa nhận thức người học

Cơ sở

29

ThS. Nông Hồng Hạnh

TN2010-06B

ThS. Phạm Văn Thịnh

TN2010-07B

Nguyễn Thị Như Nguyệt

TN2010-08B

ThS. Đặng Thị Kiều

TN2010-09B

Nguyễn Thị Thúy

TN2010-10B

ThS. Lê Thị Hằng

NNCS 1101

ThS. Nguyễn Thị Minh Loan

NNCS 1102

Cơ sở
30

31

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Khẩu ngữ tiếng Anh cao cấp 1 theo hướng tích
cực hóa nhận thức và hoạt động học tập của người
học
Nghiên
cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn Văn
học Anh theo hướng tích cực hóa nhận thức và hoạt
động học tập của người học.

Cơ sở

Cơ sở
32

TCCB.03.2010

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc Trung học
phổ thông theo hướng tích cực hóa nhận thức và hoạt
động học tập của người học.

ThS. Lê Quang Dũng

NNCS 1103

85

Cơ sở
33

34

35

36

37

38

39

40

TCCB.03.2010

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Khẩu ngữ tiếng Pháp cao cấp 1 theo hướng tích
cực hóa nhận thức và hoạt động học tập của người
học.
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Tiếng Pháp sơ cấp 2 theo hướng tích cực hóa
nhận thức và hoạt động học tập của người học.
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Bút ngữ tiếng Pháp trung cấp 2 theo hướng tích
cực hóa nhận thức và hoạt động học tập của người
học.
Nghiên
cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Đất nước học Pháp theo hướng tích cực hóa nhận
thức và hoạt động học tập của người học.
Nghiên cứu và biên soạn Bài giảng điện tử cho môn
học Khẩu ngữ tiếng Nga Cao cấp 2 theo hướng tích
cực hoá nhận thức và hoạt động học tập của người
học
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Khẩu ngữ tiếng Nga trung cấp 2 theo hướng tích
cực hóa nhận thức và hoạt động học tập của người
học.

Cơ sở

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Bút ngữ tiếng Nga trung cấp 1 theo hướng tích
cực hóa nhận thức và hoạt động học tập của người
học.
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Phương pháp giảng dạy tiếng Trung Trung học
cơ sở.

Cơ sở

ThS.Đặng Thị kiều

NNCS 1104

ThS. Phạm Trường Sinh

NNCS 1105

ThS. Nguyễn Thị Thúy

NNCS 1106

Nguyễn Thị Hà

NNCS 1107

Cơ sở
Cơ sở
Cơ sở

ThS. Phạm Văn Thịnh

NNCS 1108

Cơ sở
ThS. Nguyễn Thị Như Nguyệt

NNCS 1109

ThS. Nguyễn Phạm Nguyệt
NNCS 1110
Linh
Cơ sở
ThS. Trịnh Thị Thu Hương

NNCS 1111

86

Cơ sở

41

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Văn học Trung Quốc theo hướng tích cực hóa
nhận thức và hoạt động học tập của người học.

Cơ sở

42

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Đất nước học Trung Quốc theo hướng tích cực
hóa nhận thức và hoạt động học tập của người học.

Cơ sở

43

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Ngữ pháp tiếng Trung theo hướng tích cực hóa
nhận thức của người học.
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
Văn hóa Anh-Mỹ theo hướng tích cực hóa hoạt động
học tập của người học
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
Bút ngữ tiếng Anh Cao cấp 2 theo hướng tích cực
hoá hoạt động học tập của người học
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
tiếng Anh trong lớp học theo hướng tích cực hòa hoạt
động học tập của người học

Cơ sở

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử cho môn
học Khẩu ngữ Tiếng Anh Cao cấp 2 theo hướng tích
cực hóa nhận thức của người học
Nghiên cứu và biên soạn Bài giảng điện tử môn học
Khẩu ngữ tiếng Pháp cao cấp 2 theo hướng tích cực
hoá nhận thức của người học.

Cơ sở

Nghiên cứu và biên soạn Bài giảng điện tử môn học
Bút ngữ tiếng Pháp cao cấp 1 theo hướng tích cực
hoá nhận thức của người học.

Cơ sở

44

45

46

47

48

49

TCCB.03.2010

ThS. Đào Thị Hồng Phượng

NNCS 1112

Kiều Thị Dung

NNCS 1113

Vi Thị Bích Ngọc

NNCS 1114

ThS. Đặng Quỳnh Trâm

NNCS 1201

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà

NNCS 1202

Nguyễn Văn Tân

NNCS 1203

ThS. Nguyễn Thuỳ Linh

NNCS 1204

ThS. Đặng Thị Kiều

NNCS 1205

ThS. Nguyễn Thị Thuý

NNCS 1206

Cơ sở
Cơ sở

Cơ sở

87

50

51

52

53

54

55

56

57

58

TCCB.03.2010

Nghiên cứu và biên soạn Bài giảng điện tử môn học
Văn học Pháp theo hướng tích cực hoá nhận thức của
người học.

Cơ sở

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
Khẩu ngữ tiếng Trung trung cấp 2 theo hướng tích
cực hóa nhận thức và hoạt động của người học

Cơ sở

Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
Khẩu ngữ tiếng Trung cao cấp 2 theo hướng tích cực
hóa nhận thức và hoạt động của người học
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
Phương pháp giảng dạy trung học phổ thông theo
hướng tích cực hóa nhận thức và hoạt động của
người học
Nghiên
cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
Bút ngữ tiếng Trung cao cấp 1 theo hướng tích cực
hóa nhận thức và hoạt động học tập của người học
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
“Từ vựng học tiếng Nga” theo hướng tích cực hóa
nhận thức và hoạt động của người học
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
“Dịch tiếng Nga” theo hướng tích cực hóa nhận thức
và hoạt động học tập của người học
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
“Bút ngữ tiếng Nga trung cấp 2” theo hướng tích cực
hóa nhận thức và hoạt động học tập của người học
Nghiên cứu và biên soạn bài giảng điện tử môn học
“tiếng Nga sơ cấp 1” theo hướng tích cực hóa nhận
thức và hoạt động học tập của người học

Hoàng Thu Nga

NNCS 1207

ThS. Nguyễn Thị Mai

NNCS 1208

ThS. Ngô Thị Hoài Linh

NNCS 1209

ThS. Vi Thị Bích Ngọc

NNCS 1210

ThS. Nông Hồng Hạnh

NNCS 1211

ThS. Phạm Văn Thịnh

NNCS 1212

ThS. Nguyễn Thị Như Nguyệt

NNCS 1213

Cơ sở

Cơ sở
Cơ sở
Cơ sở
Cơ sở
Cơ sở

ThS. Nguyễn Phạm Nguyệt
NNCS 1214
Linh

Cơ sở
ThS. Nguyễn Thị Thảo

NNCS 1215

88

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
môn học Tiếng Việt theo hướng tích cực hóa nhận
thức của người học.

Cơ sở

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
môn học Dẫn luận ngôn ngữ theo hướng tích cực hóa
nhận thức của người học.
Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử
môn học Ngôn ngữ học xã hội theo hướng tích cực
hóa nhận thức của người học.
Xây dựng chương trình quản lý thư viện Khoa Ngoại
ngữ - ĐHTN

Cơ sở

Cơ sở

63

Сác phương thức biểu thị cảm xúc trong tiếng Nga
và ứng dụng chúng trong việc dạy khẩu ngữ tiếng
Nga tại khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Cơ sở

64

Những khó khăn và các biện pháp khắc phục khi học
từ vựng tiếng Nga vay mượn từ tiếng Anh của sinh
viên chuyên ngành tiếng Nga Khoa Ngoại ngữ - Đại
học Thái Nguyên

65

Một số phương pháp phát huy trí tưởng tượng cho
sinh viên trong quá trình giảng dạy môn viết tiếng
Trung cao cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái
Nguyên.

66

Thực trạng dạy và học môn viết tiếng Trung trung
cấp 2 tại Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái nguyên và một
số kiến nghị về phương pháp dạy và học hiệu quả.

59

60

61

62

TCCB.03.2010

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

NNCS 1216

ThS. Nguyễn Thị Gấm

NNCS 1217

Trần Thị Ngọc Hà

NNCS 1218

ThS. Phạm Vũ Quý

NNCS 1219

ThS. Nguyễn Thị Thảo

NNCS 1301

ThS. Nguyễn Thị Như Nguyệt

NNCS 1301

Cơ sở
Cơ sở

Cơ sở

NNCS
ThS. Đào Thị Hồng Phượng

Cơ sở

1401

NNCS
ThS. Trịnh Thị Thu Hương

1402

89

67

Lỗi ngôn ngữ của sinh viên Học viện Văn Sơn, Vân
Nam, Trung Quốc khi học tiếng Việt tại Khoa Ngoại
ngữ, Đại học Thái Nguyên và biện pháp khắc phục.

68

Phân tích lỗi phát âm tiếng Pháp của sinh viên
chuyên ngành song ngữ Pháp-Anh - Khoa Ngoại
ngữ-Đại học Thái Nguyên và đề xuất một số giải
pháp khắc phục.

69

70

Thiết kế bài tập nghe – nhìn giúp phát triển và hoàn
thiện năng lực hội thoại tiếng Nga cho sinh viên năm
thứ ba chuyên ngành tiếng Nga Khoa Ngoại ngữ ĐH Thái Nguyên.
Nghiên cứu bình diện từ vựng, cú pháp trong văn
phong khoa học và ứng dụng trong việc dạy môn
tiếng Nga khoa học tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học
Thái Nguyên

71

Từ trái nghĩa trong một số tác phẩm văn học nghệ
thuật Việt và Nga.

72

Cấu trúc ngữ nghĩa của từ và tính đồng nghĩa của từ
trong tiếng Nga (so sánh đối chiếu với từ trong tiếng
Việt)

73

Sự phân biệt về giới thể hiện trong tiếng Việt và ứng
dụng vào việc dạy học ngôn ngữ học xã hội

TCCB.03.2010

Cơ sở

NNCS
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Cơ sở

1403

NNCS
ThS. Đặng Thị Kiều

1404

Cơ sở
ThS Nguyễn Thị Như Nguyệt

NNCS
1406
NNCS

Cơ sở
ThS. Nguyễn Thị Thảo

1407

Cơ sở

NNCS
ThS. Nguyễn Phạm Nguyệt
1408
Linh

Cơ sở

NNCS
ThS. Nguyễn Hữu Hải

Cơ sở

1409
NNCS

ThS. Trần Thị Ngọc Hà

1411

90

Cơ sở

74

Các phương tiện kết nối đoạn văn trong truyện “Cánh
đồng bất tận” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và ứng
dụng chúng trong việc giảng dạy phân tích văn bản
tiếng Việt cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học
Thái nguyên.

Cơ sở

75

Nghiên cứu biện pháp tổ chức hoạt động TDTT
ngoại khóa cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học
Thái nguyên.

76

Nâng cao kĩ năng hội thoại cho Lưu học sinh Trung
Quốc tại Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

Cơ sở

77

Sử dụng nguồn Internet thiết kế tài liệu phụ trợ cho
giáo trình khẩu ngữ tiếng Trung cao cấp 1 để phát
triển kỹ năng nói cho sinh viên tiếng Trung KNN ĐHTN
So sánh âm đọc của ngữ tố gốc Hán trong tiếng Việt
với ngữ âm tiếng Hán hiện đại

Cơ sở

78

79

Hệ thống hóa các điểm ngữ pháp trong các tài liệu thi
HSK bậc 5,6

80

Vận dụng phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh
trong việc bồi dưỡng nhân cách cho Thanh niên tỉnh
Thái Nguyên hiện nay

TCCB.03.2010

NNCS
ThS. Đinh Thị Liên

1413

NNCS
Hoàng Thị Huyền

Cơ sở

1414
NNCS

ThS. Nguyễn Thị Gấm

1415
NNCS

ThS. Đỗ Thị Phượng

1416

NNCS
TS. Lưu Quang Sáng

1417

Cơ sở

NNCS
TS. Quách Thị Nga – TS. Tô
1419
Vũ Thành

Cơ sở

NNCS
ThS. Nguyễn Thị Xuyên

1421

91

Nghiên cứu và phân lỗi ngữ pháp thiếu thành phần
81

82

câu của sinh viên năm 3、4 chuyên ngành tiếng
Trung Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và
giải pháp khắc phục.
Nghiên cứu hàm ý văn hóa của thành ngữ có chứa

83

84

Khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên ngành
cử nhân tiếng Trung Quốc khoa ngoại ngữ- Đại học
Thái Nguyên
Khảo sát lỗi sai trong việc sử dụng các từ

86

87

TCCB.03.2010

“倒、而、却” trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên
tiếng Trung Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Nghiên cứu ứng dụng của phương pháp dạy học theo
nhiệm vụ đối với sinh viên khoa Ngoại ngữ - ĐHTN
chuyên ngành tiếng Trung trình độ sơ cấp.
Xây dựng bài giảng cho hoạt động giảng dạy kĩ năng
ngôn ngữ nói tiếng Pháp lấy nguồn học liệu từ một
số trang mạng.

ThS. Đỗ Thị Phượng

NNCS
1501

ThS. Đỗ Thị Thúy Hà

NNCS
1502

ThS. Hồ Thị Nguyệt Thắng

NNCS
1503

ThS. Đào Thị Hồng Phượng

NNCS
1504

ThS. Nguyễn Thu Thủy

NNCS
1505

ThS. Nguyễn Thị Hải Yến

NNCS
1506

ThS. Đặng Thị Kiều

NNCS
1507

Cơ sở

chữ “玉” trong tiếng Hán hiện đại nhằm nâng cao
khả năng đọc hiểu cho sinh viên chuyên ngành tiếng
Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN
Nghiên cứu và phân tích lỗi sai trong việc sử dụng
định ngữ của sinh viên chuyên ngành tiếng Trung
Quốc, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

85

Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

92

Nghiên cứu và đề xuất một số phương pháp tự học từ
vựng tiếng Pháp trình độ sơ cấp và trung cấp của sinh
viên song ngữ Pháp – Anh Khoa Ngoại Ngữ - Đại
học Thái Nguyên.

Cơ sở

Nghiên cứu lỗi chia động từ và sử dụng động từ tiếng
Pháp của sinh viên song ngữ Pháp – Anh qua các bài
diễn đạt viết trình độ sơ cấp, trung cấp và một số đề
xuất sư phạm trong việc sửa lỗi.

Cơ sở

Những điểm giống và khác nhau trong văn hóa giao
tiếp của người Việt và người Nga thông qua biểu
cảm khuôn mặt và cử chỉ điệu bộ.

Cơ sở

90

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp dạy từ vựng
chuyên ngành du lịch cho sinh viên ngành ngôn ngữ
Nga – Anh Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên.

Cơ sở

91

Nghiên cứu những lỗi sai điển hình của sinh viên
chuyên ngành trong kĩ năng viết tiếng Nga (trình độ
sơ cấp) và biện pháp khắc phục.”
Nghiên cứu và đề xuất phương pháp dạy từ vựng
tiếng Nga mang thành tố văn hóa cho sinh viên
chuyên ngữ tại Khoa ngoại ngữ Đại học Thái
nguyên.”
Lỗi sai thường gặp trong việc sử dụng từ đệm, câu

Cơ sở

88

89

92

93

94
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đệm tiếng Nga của sinh viên chuyên ngành tiếng Nga
tại Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN và các biện pháp khắc
phục

ThS. Nguyễn Thị Thúy

NNCS
1508

ThS. Hoàng Thu Nga

NNCS
1509

ThS. Nguyễn Thị Như Nguyệt

NNCS
1510

ThS. Nguyễn Thị Thảo

NNCS
1511

ThS. Nguyễn Phạm Nguyệt NNCS
Linh
1512

Cơ sở
ThS. Trần Thị Hồng Hạnh

NNCS
1513

ThS. Chu Thành Thúy

NNCS
1514

Cơ sở

93

95

Thiết kế và sử dụng các trò chơi học tập nhằm nâng
cao hiệu quả dạy học môn Khẩu ngữ cao cấp và Bút
ngữ cao cấp cho lưu học sinh Trung Quốc tại Khoa
Ngoại ngữ, ĐHTN.

96

Nghiên cứu ứng dụng lớp từ xưng hô trong tiếng Tày
đối chiếu với tiếng Việt vào giảng dạy môn Ngôn
ngữ học đối chiếu tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái
Nguyên

97

Đặc điểm ngôn ngữ dân tộc qua lời ca Quan họ cổ
Bắc Ninh và ứng dụng chúng vào giảng dạy Tiếng
Việt cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái
Nguyên

98

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tiếng lóng của giới trẻ
trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với sự
phát triển của tiếng Việt

99

Tích cực hóa phương pháp thuyết trình nhằm nâng
cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Những
nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin tại
Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

100

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

TCCB.03.2010

Cơ sở
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

NNCS
1515

ThS. Đinh Thị Liên

NNCS
1516

ThS. Ngô Thị Thu Hằng

NNCS
1517

ThS. Trần Thị Ngọc Hà

NNCS
1518

Nguyễn Thị Hoài Thanh

NNCS
1519

Hoàng Thị Huyền

NNCS
1520

Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

94

Cơ sở
101

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn Những
nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩ a Mác - Lênin

ThS. Hồ Thị Thủy

NNCS
1521

ThS. Phạm Thị Thu Hương

NNCS 1522

ThS. Nguyễn Thị Gấm

NNCS 1523

ThS. Nguyễn Ngọc Hường

NNCS 1524

ThS. Nguyễn Thị Thu Oanh

NNCS 1525

ThS. Vũ Thị Huyền Trang

NNBM 1201

ThS. Vi Thị Hoa

NNBM 1202

Cơ sở
102

Nghiên cứu ứng dụng tục ngữ, ca dao vào giảng dạy
phần: “Các phẩm chất tâm lý của nhân cách”

103

Nghiên cứu ứng dụng Hội thoại trong tiểu thuyết
“Nỗi buồn chiến tranh” vào giảng dạy môn Phân
tích văn bản tiếng Việt tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học
Thái Nguyên

104

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kê khai
khối lượng lao động của giảng viên Khoa Ngoại ngữ
- ĐHTN

105

Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả
kỹ thuật đánh cầu góc nhỏ cho sinh viên khoa Ngoại
Ngữ - Đại học Thái Nguyên.

106

Biên soạn bài tập tham khảo môn TTSC1 cho sinh
viên năm thứ nhất - Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái
Nguyên

107

Biên soạn bài tập tham khảo môn TTSC2 cho sinh
viên năm thứ nhất - Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái
Nguyên

TCCB.03.2010

Cơ sở

Cơ sở

Cơ sở

Bộ môn

Bộ môn

95

Bộ môn
108

Xây dựng đề cương bài giảng môn bút ngữ tiếng Việt
cao cấp theo hướng mới

109

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá
trình dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Khoa
Ngoại ngữ - ĐHTN

110

Ứng dụng phần mềm Audacity trong dạy và học tập
ngoại ngữ tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái
Nguyên

111

Vấn đề con người trong nho giáo và ảnh hưởng của
nó tới quan niệm đạo đức của người Việt Nam hiện
nay

112

Đánh giá mức độ hình thành kĩ xảo và kĩ năng ngữ
pháp của sinh viên chuyên ngành tiếng Nga năm cuối
trong việc dạy-học tiếng Nga.

ThS. Lê Thị Thảo

NNBM 1203

ThS. Phạm Thị Thu Hương

NNBM 1204

ThS. Đỗ Thanh Mai

NNBM 1205

Nguyễn Thị Hoài Thanh

NNBM 1206

Bộ môn

Bộ môn

Bộ môn

Bộ môn
ThS. Nguyễn Phạm Nguyệt
NNBM 1301
Linh
Bộ môn

113

Sử dụng từ điển trong việc dạy và học tiếng Nga để
phát triển khẩu ngữ cho người học

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

NNBM 1302

ThS. Nguyễn Thị Thu Oanh

NNBM 1303

Bộ môn
114
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Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá thể lực chung cho
sinh viên khoa ngoại ngữ - ĐHTN

96

Bộ môn
115

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu môn học Tư tưởng
Hồ Chí Minh

116

Sử dụng bộ công cụ bài tập của phần mềm violet
trong dạy và học tập ngoại ngữ tại khoa Ngoại ngữ ĐHTN

ThS. Cao Thị Thu Lương

NNBM 1304

ThS. Đỗ Thanh Mai

NNBM 1305

ThS. Tạ Thị Ánh

NNBM 1306

ThS. Phạm Thị Thu Hương

NNBM 1307

ThS. Hồ Thị Thùy Dung

NNBM 1308

ThS. Đinh Thị Liên

NNBM 1309

ThS. Lê Thị Thảo

NNBM 1310

Bộ môn

Bộ môn
117

Xây dựng bài tập thực hành môn Giáo dục học cho
sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

118

Tìm hiểu một số khó khăn tâm lý trong giao tiếp của
sinh viên khoa Ngoại ngữ
– ĐHTN với học sinh
trong đợt thực tập sư phạm.

Bộ môn

Bộ môn
119

Hứng thú học tập môn Tâm lý học của sinh viên
Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Bộ môn

120

Tìm hiểu nghệ thuật hát then của người Tày ở Lạng
Sơn
Bộ môn

121

TCCB.03.2010

Đồ thờ Phật trong văn hóa Việt

97

Bộ môn
122

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy cho môn
học Ngôn ngữ học đối chiếu

ThS. Dương Minh Phượng
Bộ môn

123

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy cho môn
học Phân tích văn bản Tiếng Việt

124

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu môn học Bút ngữ
tiếng Pháp cao cấp 2 theo hướng tích cực hoá nhận
thức của người học.

NNBM
ThS. Ngô Thị Thu Hằng

Bộ môn

Nghiên cứu và biên soạn giáo tài liệu giảng dạy cho
môn học Bút ngữ tiếng Anh trung cấp 2

126

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu cho môn Bút ngữ
Tiếng Anh Cao cấp 1 theo hướng tích cực hóa nhận
thức của người học.

127

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu môn học Đề án văn
hóa theo hướng tích cực hoá nhận thức của người
học.

128

Nghiên cứu lỗi sai từ vựng tiếng Pháp trong các bài
viết của sinh viên học phần Bút ngữ tiếng Pháp trung
cấp 1, Bút ngữ tiếng Pháp trung cấp 2 năm
học 2013-2014

TCCB.03.2010

1401
NNBM

ThS. Nguyễn Thị Thúy
Bộ môn

125

NNBM 1312

1405
NNBM

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà
Bộ môn

1406
NNBM

ThS. Vũ Thị Thanh Huệ
Bộ môn

1409
NNBM

ThS. Nguyễn Thị Hà
Bộ môn

1411
NNBM

ThS. Hoàng Thu Nga

1413

98

129

130

Biên soạn Bài tập tham khảo môn Tu từ tiếng Hán
hiện đại cho sinh viên năm thứ ba khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên
Biên soạn nội dung nâng cao kĩ năng thuyết trình
Tiếng Trung cho sinh viên năm thứ ba- Khoa Ngoại
ngữ ĐH Thái Nguyên

131

Biên soạn Bài tập tham khảo môn Bút ngữ cao cấp 2
tiếng Hán hiện đại cho sinh viên năm thứ ba khoa
Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

132

Thiết kế phần bài tập môn học Văn học Trung Quốc
cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hán năm thứ ba tại
Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Bộ môn

ThS.
Vi Thị Hoa

Bộ môn
ThS. Đỗ Thị Thu Hiền
Bộ môn

Bộ môn
ThS. Đỗ Thị Thúy Hà
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Ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy của giảng
viên tới hoạt động học tâp của sinh viên Khoa Ngoại
ngữ - Đại học Thái Nguyên

1419
NNBM

ThS. Tạ Thị Ánh
Bộ môn
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1418
NNBM

ThS. Dương Minh Phượng

Biện pháp giáo dục văn hóa học tập cho sinh viên
khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

1417
NNBM

Bộ môn
134

1416
NNBM

ThS.
Vũ Thị Huyền Trang

Xưng hô trong tác phẩm Bão biển của Chu Văn

1415

NNBM

Bộ môn
133

NNBM

1420
NNBM

ThS. Hồ Thị Thùy Dung

1421
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136

137

Tìm hiểu nhu cầu giao tiếp của sinh viên Khoa Ngoại
ngữ - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy cho môn
Tin Trong giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên ngành
sư phạm Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

138

Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp của sinh
viên khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

139

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn học Tư
tưởng Hồ Chí Minh

140

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn học
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

141

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao
thành tích chạy 100m cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ
- Đại học Thái Nguyên

Bộ môn

NNBM
ThS. Phạm Thị Bích Huệ

Bộ môn

NNBM
ThS. Đỗ Thanh Mai

Bộ môn
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Thực trạng rèn luyện một số kỹ năng sư phạm của
sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

1423
NNBM

ThS. Hồ Thị Thủy
Bộ môn

1424
NNBM

ThS. Cao Thị Thu Lương
Bộ môn

1425
NNBM

Nguyễn Thị Hoài Thanh
Bộ môn

1426
NNBM

ThS. Nguyễn Thị Thu Oanh
Bộ môn
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1422

1427
NNBM

ThS. Phạm Thị Thu Hương

1429

100

143

Biên soạn bài tập tham khảo môn Đất nước học
Trung Quốc cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung
năm thứ ba tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái
Nguyên

144

Tìm hiểu và ừng dụng phần mềm Movie Maker trong
giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành sư phạm
Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

145

Biên soạn bài tập tham khảo môn Từ vựng cho sinh
viên năm thứ 3 Khoa Ngoại ngữ -Đại học Thái
Nguyên

146

Biên soạn bài tập tham khảo môn BNTC2 cho sinh
viên năm thứ 2 Khoa Ngoại ngữ -Đại học Thái
Nguyên

Bộ môn

NNBM
ThS. Nguyễn Thị Mai

Bộ môn

1430

NNBM 1431
ThS. Dương Ngọc Khang

Bộ môn
ThS. Nguyễn Ngọc Lưu Ly

NNBM
1501

ThS. Phạm Minh Tâm

NNBM
1502

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

NNBM
1503

ThS. Đỗ Thanh Mai

NNB
1504

ThS. Lê Thị Thảo

NNBM
1505

Bộ môn

Bộ môn
147

Biên soạn tài liệu tham khảo môn dịch tiếng Trung 1
cho sinh viên năm thứ 3- Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

148

Xây dựng bài giảng điện tử môn Tin Đại Cương
tiệm cận theo nội dung chuẩn quốc tế IC3 cho sinh
viên Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN

Bộ môn

Bộ môn
149
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Mối quan hệ giữa đạo và đời qua một số bài thơ
Thiền nhìn từ góc độ văn hóa
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Bộ môn
150

Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên khoa Ngoại
ngữ, Đại học Thái Nguyên hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Xuyên

NNBM
1506

ThS. Cao Thị Thu Lương

NNBM
1507

ThS. Tạ Thị Ánh

NNBM
1508

ThS. Phạm Thị Bích Huệ

NNBM
1509

ThS. Hồ Thị Thùy Dung

NNBM
1510

ThS. Nguyễn Phương Thủy

NNBM
1511

Bộ môn
151

Tác phẩm Đường cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn

152

Biện pháp rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch công tác
chủ nhiệm lớp cho sinh viên ngành sư phạm tiếng
Anh – khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Bộ môn

Bộ môn
153

Phát triển kỹ năng thúc đẩy cho giảng viên Khoa
Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

154

Nghiên cứu sự thích ứng với học tập theo phương
thức đào tạo tín chỉ của sinh viên Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

Bộ môn

Bộ môn
155
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Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp
luật đại cương
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I.08B. Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 2009-2015
STT

Tên đề tài

Đề tài cấp

Người chủ trì

Mã số đề
tài

1

Tìm hiểu thực trạng sử dụng phương pháp ghi nhớ chữ Hán của sinh
viên chuyên ngành tiếng Trung tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Sinh viên

Phan Văn Đạt

TN201011B

2

Sử dụng trò chơi nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên song
ngữ Trung – Anh, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Sinh viên

Lê Thị Thúy Sinh

NNSV
1101

3

Tần suất sử dụng mệnh đề không chứa động từ (verbless clause)
trong các bài viết học thuật của sinh viên năm thứ 3 Khoa Ngoại ngữ
- Đại học Thái Nguyên.

Sinh viên

Hạ Thị Tuyết

NNSV
1103

4

Nghiên cứu kỹ năng thuyết trình của sinh viên năm thứ ba chuyên
ngành tiếng Anh – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Sinh viên

Hoàng Thị Hương

NNSV
1104

Sinh viên

Ma Thị Bông

NNSV
1106

Sinh viên

Nguyễn Hương Ngọc

NNSV
1110

Sinh viên

Lê Thị Mai

NNSV
1119

6

Hiệu quả của việc sử dụng băng đĩa hình (video) trong việc dạy nghe
cho sinh viên năm thứ nhất tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái
Nguyên.
Nghiên cứu về cách diễn đạt tính trang trọng, tính lịch sự và lễ phép
trong tiếng Anh.

7

Phân tích những lỗi sai của việc sử dụng giới từ trong các bài viết của
sinh viên năm thứ nhất – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

5
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8

9

Sự giống và khác nhau trong hình ảnh về loài vật giữa tục ngữ Anh
và Việt
Những lỗi sai thường gặp về thanh điệu tiếng Hán hiện đại của sinh
viên năm thứ nhất Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và biện
pháp khắc phục.

Sinh viên

Hứa Thị Hồng Vân

NNSV
1120

Trần Thị Lan

NNSV
1123

Sinh viên

10

Phương pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Hán cho sinh viên năm thứ
hai, chuyên ngành Trung – Anh, Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN

Sinh viên

Vũ Thị Nụ

NNSV
1201

11

Phương pháp ghi nhớ từ mới tiếng Hán hiện đại qua âm Hán – Việt
của sinh viên chuyên ngành tiếng Trung – Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Sinh viên

Nguyễn Thanh Tâm

NNSV
1203

12

Phân tích lỗi sai của sinh viên ngành tiếng Trung – Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên khi dùng bổ ngữ xu hướng kép và biện pháp
khắc phục

Sinh viên

Phan Thị Chi

NNSV
1204

13

Nghiên cứu động từ trùng điệp trong tiếng Hán hiện đại (so sánh với
động từ trùng điệp trong tiếng Việt)

Sinh viên

Nguyễn Thị Ngọc

NNSV
1205

14

Một số lỗi sai thường gặp trong kỹ năng viết đoạn văn của sinh viên
năm thứ nhất, lớp song ngữ Trung-Anh, khoa Ngoại ngữ, Đại học
Thái Nguyên và biện pháp khắc phục).

Sinh viên

Phạm Thị Bình

NNSV
1206
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15

Đánh giá thực trạng sử dụng tiếng Việt trong các giờ học tiếng Anh ở
một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và biện
pháp khắc phục)

Sinh viên

Nguyễn Minh Ngọc

NNSV
1207

16

Thực trạng sử dụng Internet trong việc học ngoại ngữ của sinh viên
năm thứ ba tại khoa Ngoại Ngữ, đại học Thái Nguyên)

Sinh viên

Đinh Thị Hiền

NNSV
1208

17

Nghiên cứu phó từ phủ định 不 và 没 trong tiếng Hán hiện đại (so
sánh với phó từ phủ định tương đương trong tiếng Việt)

Sinh viên

Hoàng Thị Trang

NNSV
1301

Sinh viên

Trần Thị Anh

NNSV
1303

18

Điều tra, phân tích lỗi sai của sinh viên khoa Ngoại ngữ, Đại học
Thái Nguyên khi sử dụng câu chữ “比” trong tiếng Trung

19

Ảnh hưởng của phụ âm tiếng Việt tới việc dạy và học phụ âm tiếng
Hán hiện đại

Sinh viên

Phạm Thị Nhung

NNSV
1304

20

Bước đầu nghiên cứu động từ 发 trong tiếng Hán hiện đại (so sánh
với động từ tương đương trong tiếng Việt)

Sinh viên

Lại Thị Mỹ Linh

NNSV
1305

21

Từ vựng không tương đương theo quan điểm của E.Vereshagina và
B.Costomarova

Sinh viên

Lường Thị Mùi

NNSV
1306

22

Quan niệm truyền thống về hôn nhân và gia đình của người Nga từ
năm 1991 đến nay

Sinh viên

Trần Thị Hoài Linh

NNSV
1307
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23

Việc phát âm phụ âm xát ở cuối từ trong tiếng anh của sinh viên tiếng
Anh năm thứ nhất Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên: Khó
khăn và cách khắc phục

Sinh viên

24

Khảo sát lỗi sai khi sử dụng phó từ biểu thị tần suất trong tiếng Hán
của sinh viên khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

Sinh viên

25

Phân biệt cách dùng các động từ “zuò”, “zuò”, “gǎo”, “nòng”, “gān”,
“bàn” trong tiếng Hán hiện đại

Sinh viên

26

Phân tích lỗi sai khi dùng câu chữ “yǒu” trong tiếng Hán hiện đại của
sinh viên năm thứ 2 Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

Sinh viên

27

Phân tích đối chiếu hàm ý văn hóa của những từ ngữ chỉ 12 con giáp
trong tiếng Hán và tiếng Việt

Sinh viên

28

Nghiên cứu ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của từ “ān” trong tiếng Hán
và đối chiếu với từ ngữ tương đương trong tiếng Việt

Sinh viên

29

Phân biệt cách dùng của các phó từ chỉ mức độ trong tiếng Hán hiện
đại.

Sinh viên

30

Khảo sát thực trạng năng lực khẩu ngữ tiếng Trung của sinh viên
Khoa Ngoại ngữ trình độ trung cấp và giải pháp khắc phục”

Sinh viên
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Đinh Thị Liên

NNSV
1309

Nguyễn Thị Hải

NNSV
1501

Nguyễn Thị Thu Hằng

NNSV
1502

Bùi Thị Mỹ Hạnh

NNSV
1503

Nguyễn Văn Hải

NNSV
1504

Nguyễn Thị Vân
Lý Thị Hiên
Nguyễn Thị Vân

NNSV
1505

Nguyễn Thị Chinh

NNSV
1506

Lê Thị Thu Hương

NNSV
1508
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31

Thiết lập môi trường giao tiếp ngôn ngữ tiếng Trung Quốc tại Khoa
Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Sinh viên

32

Nghiên cứu đối chiếu ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của những từ ngữ
chỉ tiền bạc trong tiếng Hán và tiếng Việt

Sinh viên

33

Đối chiếu ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của những từ ngữ liên quan
đến chữ “Nhà” trong tiếng Hán và tiếng Việt

Sinh viên

34

Tìm hiểu về quan niệm trọng nam khinh nữ trong xã hội Trung Quốc
thông qua một số chữ Hán có bộ “nữ”

Sinh viên

35

Khảo sát lỗi sai khi sử dụng hình thức trùng điệp làm trạng ngữ của
sinh viên Khoa Ngoại ngữ -Đại học Thái Nguyên

Sinh viên

36

Khảo sát những khó khăn trong việc học nghe của sinh viên trình độ
trung cấp chuyên ngành tiếng Trung Quốc Khoa Ngoại ngữ - Đại học
Thái Nguyên và biện pháp khắc phục

Sinh viên

37

Tìm hiểu ý nghĩa và các nội hàm văn hóa của các động từ “nướng,
xào, luộc, chiên, hấp” trong tiếng Hán và đối chiếu với động từ
tương ứng trong tiếng Việt

Sinh viên

38

Tìm hiểu nội hàm văn hóa của những từ ngữ có ngữ tố “Tâm” trong
tiếng Hán hiện đại -- đối chiếu với ngữ tố tương ứng trong Tiếng Việt

Sinh viên
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Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hường

NNSV
1510

Nguyễn Thị Duyền

NNSV
1511

Bùi Thị Lan Hương

NNSV
1512

Lưu Vũ Mai Anh

NNSV
1513

Lại Thu Trang

NNSV
1514

Lương Thị Chi

NNSV
1515

Hoàng Thị Nhung

NNSV
1517

Bùi Ngọc Hạnh

NNSV
1518
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39

Nghiên cứu đối chiếu ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của những từ
ngữ liên quan đến chữ “bái” trong tiếng Hán và tiếng Việt

Sinh viên

40

Nghiên cứu ngữ nghĩa của động từ“吃” trong tiếng Hán và đối chiếu
với động từ tương đương trong tiếng Việt

Sinh viên

41

Nghiên cứu ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa của từ “手” trong tiếng Hán
và đối chiếu so sánh với từ "tay" trong tiếng Việt.

Sinh viên

42

Nghiên cứu các hình thức tự học khẩu ngữ tiếng Anh của sinh viên
năm thứ nhất Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên

Sinh viên

43

Dựa trên nghiên cứu cá biệt hóa, đề xuất các phương pháp học hiệu
quả để cải thiện ngữ điệu tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất Khoa
Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Sinh viên

44

Những khó khăn trong mô tả tranh của sinh viên năm thứ nhất Khoa
Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và một số giải pháp khắc phục

Sinh viên
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Đỗ Thị An

NNSV
1519

Đặng Thị Phương

NNSV
1520

Đặng Thị Thu Hoài

NNSV
1521

Ngô Thị Minh Loan

NNSV
1522

Nguyễn Thị Phương Anh
Nguyễn Thanh Hằng

Trần Mỹ Dung
Trần Thị Hằng

NNSV
1523

NNSV
1524
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