
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HỌC
PHẦN HÓA PHÂN TÍCH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI

NGUYÊN
MỤC TIÊU 
- Điều tra thực trạng giảng dạy, học tập học phần Hóa phân tích tại trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên theo hệ thống đào tạo tín chỉ.
- Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy năng lực tự học, năng lực vận
dụng kiến thức học phần Hóa phân tích cho SV trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm để rút ra kết luận và bài học kinh nghiệm cho những đề xuất đã
nêu-
NỘI DUNG 
+ Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển năng lực tự học và năng lực vận dụng kiến thức cho SV của
các trường Đại học: khái niệm năng lực, năng lực dạy học; hệ thống – cấu trúc năng lực ; Đánh giá
năng lực ; Đổi mới PPDH  theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ; Một số kĩ thuật và PPDH
tích cực. 
+ Điều tra thực thực trạng giảng dạy, học tập học phần Hóa phân tích tại trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên theo hướng phát triển năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức.
+ Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá năng lực. năng lực vấn dụng của SV
+ Xác định hệ thống, nguyên tắc, quy trình phát triển, công cụ đánh giá năng lực tự học, năng lực vận
dụng kiến thức của sinh viên thông qua học phần Hóa phân tích tại trường Đại học Nông Lâm.
+ Đề xuất định hướng chung, các biện pháp phát triển năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức
cho SV thông qua học phần Hóa phân tích:
-         Xây dựng giáo trình điện tử cho SV tự học
-         Xây dựng các bài tập tiểu luận, chủ đề có liên hệ thực tế với phòng Nông nghiệp
+ Tiến hành thực nghiệm sư phạm khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất
KẾT QUẢ DỰ KIẾN 
6.1.  Sản phẩm khoa học:
-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài:                
-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02                       
-         Số lượng sách xuất bản:                                                   
      6.1. Sản phẩm đào tạo: Một phần luận án tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài
      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: : Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, cán bộ giảng dạy tại trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên     
***** Hiệu quả dự kiến:
7.1. Tổng quan một cách hệ thống cơ sở lý luận về đổi mới PPDH ở bậc đại học và thiết kế GTĐT.
7.2. Thiết kế và sử dụng giáo trình điện tử học phần Hóa phân tích làm tài liệu để sinh viên tự học, tự
nghiên cứu
7.3. Tổ chức cho sinh viên viết tiểu luận NCKH về những vấn đề liên quan giữa  kiến thức được học
với các chuyên ngành sinh viên được đào tạo tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ( môi
trường, trồng trọt, chăn nuôi thú y, thủy sản....)


