KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN 2009-2012
NĂM 2009
I- KHOA TOÁN – TIN
Hệ thống hỗ trợ công tác quản lý văn thư – lưu trữ và công tác sinh viên.
1

Phạm Quang Huy

Tốt

2

Hệ thống hỗ trợ quản lý cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm.

Dương văn Hải

Tốt

3

Hệ thống hỗ trợ công tác giáo vụ.

Tạ Thị Thu Phượng

Tốt

Trần Ngọc Anh

Tốt

5

Tìm hiểu một số mô hình áp dụng các thuật toán tiến hóa huấn luyện mạng nơ ron
RBF.
Vài thuật toán trong bài toán khai thác dữ liệu bằng luật kết hợp.

Trương Chí Tín

Khá

6

Phương pháp điểm trong đối với bài toán quy hoạch toàn phương.

Đinh Tiến Liêm

Đạt

Võ Phương Bình

Tốt

XD bản đồ thành phố Đà Lạt cho các ứng dụng di động

Hoàng Mạnh Hùng

Khá

11

XD hệ thống đăng ký học phần qua mạng
XD hệ thống quản lý công văn điện tử.
Phân tích hiện trạng và nâng cấp hệ thống mạng Khoa CNTT

Phạm Tuấn Anh
Nguyễn Minh Hiệp
Lê Gia Công

Đạt
Tốt
Tốt

12

XD hệ thống nhắn tin của Trường Đại học Đà Lạt.

Phan T. Thanh Nga

Khá

13

XD hệ thống thi và đánh giá sinh viên theo hình thức trắc nghiệm.

Tạ Hoàng Thắng

Đạt

4

II- KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bảo mật dữ liệu bằng PP giấu tin
7
8
9
10

III- KHOA VẬT LÝ
14 Khai thác hệ thống Thực hành thông tin di động tế bào số sử dụng thiết bị CMT -5000
của Man&Tel
15 Hệ thống thời gian thực dùng DSP
16

Lê Đăng Giáp

Tốt

Nguyễn văn Kiên

Khá

NC áp dụng chương trình Monte Carlo để mô phỏng và đánh giá bức xạ gamma tán xạ
ngược trên hệ đo chiều dày vật liệu MYO-101

Đoàn Trọng Thứ

Đạt

Nhận dạng chữ viết sử dụng logicmờ và mạng nơron

Phan Văn Chuân

Tốt

Trần Hữu Duy

Tốt

Nguyễn Xuân Sâm

Khá

Nguyễn Danh Hưng

Đạt

Đỗ Thị Lệ

Tốt

Phạm Hầu Thanh Việt

Tốt

Chiết tách và phân lập Sesquiterpen Lacton có hoạt tính sinh học trong cây bồ công
anh (Pterocypsela India)
Xác định hàm lượng cadimi, Selen trong một số loài nhuyễn thể bằng PP AAS

Nguyễn Thị Tố Uyên

Khá

Trần Thị Hoài Linh

Đạt

Nghiên cứu điều kiện khử loại hóa chất bảo vệ thực vật bằng hệ quang xúc tác
TiO2/UV
Bằng PP trắc quang xác định đồng thời một vài tính chất hóa lý hệ dung dịch bậc 1, bậc
2, bậc 3: Cu2+,
Ni 2+, Cr 3+
Khảo sát các điều kiện phân tích phosphor trong thực phẩm.

Nguyễn Hải Hà

Tốt

Phạm Nữ Ngọc Hân

Tốt

Hồ Thị Bích Ngọc

Tốt

17
18

Xây dựng các bài thực tập cho môn học Thị giác máy tính và điều hành

XD bộ giao thức tiết kiệm năng lượng cho mạng cảm biến ứng dụng trong quan trắc
môi trường
20 Viết phần mềm xử lý ảnh CT công nghiệp cho hệ CT thử nghiệm tại trung tâm ứng
dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp Đà Lạt.
21 XD các bài thực tập với bộ vi xử lý MDA – 68000
IV- KHOA HÓA HỌC
22 NC điều chế biodiesel từ dầu mỡ động thực vật
19

23
24
25
26
27

V- KHOA SINH HỌC
28 Điều tra khu phân bổ và xác định trữ lượng của loài chàm bụi (Indigofera suffticosa) ở
Lâm Đồng.
29 Nghiên cứu qui trình và đề xuất biện pháp tăng năng suất sản xuất rau nầm.

Nguyễn Văn Ngọc

Đạt

Nguyễn Thị Liễu

Tốt

Nguyễn Thanh Thủy
Tiên

Khá

Khảo sát ảnh hưởng của thời điểm thu hái và các biện pháp bảo quản đến hàm lượng
chất khô và lượng dầu tổng số trong trái bơ sau thu hoạch.
VI- KHOA CTXH – XHH
Biến đổi mối quan hệ xã hội của cộng đồng người Cơ Ho dưới tác động của quá trình
32 đô thị hóa, nghiên cứu trường hợp thôn Mangline phường 7 thành phố Đà Lạt, Lâm
Đồng
33 Đánh giá tác động của tín dụng nhỏ đến việc nâng cao năng lực cho người nghèo tại
Huyện Lạc Dương – Tỉnh Lâm Đồng
Cơ sở lý luận và mô hình tham vấn nghề nghiệp. Nghiên cứu triển khai tại một số
34 trường phổ thong của thành phố Đà Lạt

Đinh Quảng Anh

Đạt

Võ Văn Dũng

Tốt

Võ Thuấn

Khá

Vũ Mộng Đóa

Đạt

Cơ sở lý luận và việc áp dụng phương pháp Công tác xã hội với người khuyết tật
(Social work with disable) tại một số cơ sở xã hội của tỉnh Lâm Đồng – Nghiên cứu
trường hợp Trường Khiếm thính và Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan, tỉnh Lâm
Đồng.
Đánh giá các biện pháp can thiệp khủng hoảng đối với người dân thường xuyên chịu
thiên tai lũ lụt ở khu vực ven biển Bắc Trung bộ (Khảo sát mẫu tại huyện Lộc Hà –
Tỉnh Hà Tĩnh)
Phát triển kinh tế địa phương (LED – Local Economic Development) với cách tiếp cận
World Bank. Nghiên cứu trường hợp: xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Võ Thị Anh Quân

Tốt

Nguyễn Thị Hương Trà

Khá

Đỗ Văn Toản

Đạt

30

NC một số đặc điểm sinh học của bọ phấn nhà kính Trialeurodes vaporariorum
(Homonoptera: Aphelinidae) tại Đà Lạt

31

35

36

37

38
39

Thực hiện chính sách xã hội ở doanh nghiệp đối với công nhân (Trường hợp Công ty
Cổ phần May Đà Lạt)
Văn hóa ẩm thực của người dân Đà Lạt (nghiên cứu trường hợp Phường 8 – Đà Lạt)

Ảnh hưởng của một số nhân tố kinh tế - chính trị - xã hội đến học tập của sinh viên đại
học Đà Lạt.
VII- KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
41 Lập các mô hình tài chính bằng Exel, ứng dụng trong giảng dạy môn Tài chính doanh
nghiệp
42 Phân tích kỹ thuật nhằm dự báo xu hướng giá và chỉ số chứng khoán trên thị trường
chứng khoán Việt Nam
43 Thực trạng và giải pháp hỗ trợ trong việc kê khai thuế của các doanh nghiệp vừa và
nhỏ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
44 Nghiên cứu các phương thức quảng cáo và bán hàng trực tuyến cho các cửa hàng thời
trang.
VIII- KHOA DU LỊCH
45 Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của các hàng cao cấp tại thành phố Đà Lạt.
40

46
47
48

Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở Lâm Đồng.
Vận dụng các phương pháp thống kê để dự báo thị trường khách du lịch tại khách sạn
Vietsovpetro, Đà Lạt.
Đánh giá hệ thống dịch vụ bổ sung trong các khách sạn 3-5 sao tại Thành phố Đà Lạt.

Ứng dụng Incoterms 2000 vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu hoa tại các doanh
nghiệp trên địa bàn Đà Lạt.
IX- KHOA NGOẠI NGỮ
50 Ứng dụng công nghệ Internet trong việc hướng dẫn học tập trực tuyến cho sinh viên
chuyên ngành Ngoại ngữ tại Trường Đại học Đà Lạt.
51 Tác dụng của phương pháp Kịch nghệ trường học trong việc dạy và học Văn chương
Anh Mỹ
49

Ngô Văn Huấn

Tốt

Nguyễn Thị Như Thúy

Khá

Đỗ Mạnh Tuấn

Đạt

Nguyễn Văn Tuấn

Tốt

Nguyễn Văn Anh

Khá

Nguyễn Văn Phong

Đạt

Nguyễn Thị Phương
Thảo

Tốt

Võ Minh Phương

Tốt

Đàm Thị Phương Thúy

Khá

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Đạt

Phạm Thị Kim Cúc

Tốt

Mai Ngọc Thịnh

Tốt

Trần Thanh Hưng

Tốt

Trương Thị Mỹ Vân

Khá

X- KHOA LỊCH SỬ
Những biến đổi trong hôn nhân và gia đình của người Chu ru ở tỉnh Lâm Đồng.
52

Võ Tuấn Tú
Mai Minh Nhật

Tốt

Nguyễn Thu Hồng

Tốt

Đinh Tiến Hiếu

Tốt

Nguyễn Văn Nghiệp

Đạt

Nguyễn Thị Loan

Tốt

Trương Trọng Hiểu

Khá

Pháp luật về bảo vệ môi trường và thực trạng môi trường tại một số khu du lịch khu
vực thành phố Đà Lạt.
Hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu – Thực tiễn tại Lâm Đồng.

Nguyễn Văn Hùng

Đạt

Trần Thị Thúy

Tốt

Những vấn đề về kỹ thuật lập pháp của đạo luật: luật thương mại và luật doanh nghiệp
năm 2005
Tội phạm về tham nhũng trong luật hình sự Việt Nam và Singapore.

Bùi Giang Hưng

Tốt

Trần Thị Ngọc Kim

Khá

Nguyễn Đắc Văn

Đạt

63

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân – thực tiễn
tại tỉnh Lâm Đồng.
Quảng cáo trên mạng Internet

Bùi Kim Hiếu

Tốt

Lê Thị Bích Chi

Tốt

64

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa thực tiễn tại các
tỉnh Tân Nguyên.

53
54

Tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng từ năm 1986 đến năm
2008
Vai trò của Phật giáo đối với đời sống xã hội của tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

XI- KHOA LUẬT
55 Thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình trong Bộ luật hình sự năm 1999, so sánh với dự
thảo sửa đổi BLHS.
56 Hoàn thiện chế định thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo tiến trình cải cách
tư pháp và thực tiễn tại Lâm Đồng.
57 Kiểm soát hành vi phân biệt giá bán trong Pháp luật Cạnh tranh.
58
59
60
61
62

XII- PHÒNG NCKH – HTQT
Chuẩn hóa qui trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Đà Lạt
65
XIII- PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
66 Việc thực hiện Nghị định 43/2006/ND-CP ngày 25-04-2006 của Chính phủ vào các
Trường Đại học
NĂM 2010
Số BETTI và độ đo HAUSDORFF của Tập SEMI- Đại số
1.
2.

Hiệu chỉnh TTIKHONOV cho bài tóan cân bằng

3.

Đa Thức Sato-Bernstein và tích phân tiêm cận.

4.

Ứng dụng đại số gia tử trong lý thuyết tập mờ vào bài tóan tư vấn.

5.
6.

Triển khai phần mền quản lý cơ sở vật chất và quản lý công tác sinh viên Khoa Tóan –
Tin trên môi trường Web.
Tìm hiểu và cái đặt mốt số thuật tóan so khớp Ontology.

7.

Sử dụng Linked Data trong phát triển Web.

8.

Khảo sát hiện trạng và xây dựng công cụ chuyển đổi hệ thống co sở dữ liệu FOXPRO
hiện tại của Trường Đại học Đà lạt sang hệ thống SQL SERVER.
Nghiên cứu công nghệ xử lý nước cấp bật cao O3 – BAC cho nhà máy nước cấp Tân
Hiệp.
Khảo sát phản ứng chuyển đổi ester xúc tác baz dưới tác động của bức xạ vi sóng.

9.
10.
11.
12.

Chiết tách và phân lập Sesquiterpen Lacton có họat tính sinh học trong cây Bồ Công
Anh tại Việt Nam.
Xây dựng đường chuẩn hiệu suất cho hệ thiết bị đo Gamma và đánh giá các đường

Hoàng Nghĩa Huy

Không thực
hiện

Phạm Thị Hoa Hạnh
Nguyễn Trâm Anh

Tốt

Phan Phiến
(Khoa Sau Đại học)
Phạm Gia Hưng
(Khoa Sau Đại học)
Trần Gia Lộc
(Khoa Sau Đại học)
Hoàng Minh Tiến (Khoa
Tóan – Tin)
Dương Bảo Ninh
(Khoa Tóan – Tin)
Trần Thống
(Khoa CNTT)
Trần Ngô Như Khánh
(Khoa CNTT)
Nguyễn Thị Thanh Bình
(Khoa CNTT)
Nguyễn Công Nguyên
(Khoa Môi Trường)
Hùynh Đình Dũng
(Khoa Hóa học)
Tạ Thị Hân Hoan (Khoa
Hóa học)
Mai Xuân Trung

Tốt
Không thực
hiện
Tốt
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Tốt
Khá
Đạt
Khá

13.
14.
15.

cong hiệu suất ở những phần mềm thương mại.
Nghiên cứu phương pháp xác định mật độ mức hạt nhân bằng thực nghiệm dựa trên
phản ứng (N, 2Y).
Khảo sát, đánh giá mức độ an tòan phóng xạ tại các phòng thí nghiệm Trường Đại học
Đà Lạt và một số vùng lân cận tại Viện NCHN Đà Lạt theo tiêu chuẩn Việt Nam.
Xây dựng chương trình quản lý cán bộ công chức, viên chức trường Đại học Đà Lạt

20.

Đánh giá kỹ năng xây dựng kế họach bài dạy và thiết kế bài dạy trên lớp của sinh viên
Sư phạm sinh học trường Đại học Đà Lạt.
Khảo sát mức độ tiếp nhận tác phẩm văn học trữ tình trong chương trình Ngữ văn 10
của học sinh ở một số trường trung học phổ thông tại Đà Lạt
Đặc điểm họat động học tập của học sinh dân tộc thiểu số ở một số trường tiểu học trên
địa bàn Lâm Đồng
Nghiên cứu tác động của chương trình Giáo dục Intel đến đổi mới phương pháp giảng
dạy bộ môn tiếng Anh trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt – Lâm Đồng
Văn hóa giới là mục tiêu của sự phát triển giới

21.

Tìm hiểu tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh

22.

Tìm hiểu vẻ đẹp “tâm hồn Nga” trong một số truyện ngắn của K.Paustovsky

23.

Tư tưởng Lão – Trang trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ

24.

Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại – thực tiễn tại
tỉnh Lâm Đồng.
Vai trò của bộ phận pháp chế trong các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Tây nguyên.

16.
17.
18.
19.

25.
26.
27.
28.

Nhìn lại việc dạy và học môn Ngữ âm học tại khoa Ngọai ngữ - Trường Đại học Đà
Lạt – Những hạn chế và biện pháp khắc phục.
Corrective feedback
How effective it is in learning L2 oral communication
Listening Strategy Training

(Khoa Vật Lý)
Nguyễn An Sơn
(Khoa Vật Lý)
Nguyễn Hữu Thắng
(Khoa Vật Lý)
Lê Bảo Hoàng
(Phòng TCCB)
Nguyễn Thị Ái Minh
(Khoa Sư phạm)
Đỗ Thị Phương Lan
(Khoa Sư phạm)
Võ Sỹ Lợi
(Khoa Sư phạm)
Hùynh Quang Minh
(Khoa Sư phạm)
Lê Thị Thanh Đạm
(Khoa Ngữ Văn)
Nguyễn Văn minh
(Khoa Ngữ Văn)
Phan Thị Hà Thắm
(Khoa Ngữ Văn)
Nguyễn Cảnh Chương
(Khoa Ngữ Văn)
Nguyễn Xuân Bang
(Khoa Luật học)
Nguyễn Thị Vân Anh
(Văn phòng)
Tôn Nữ Linh Thọai
(Khoa Ngọai ngữ)
Nguyễn Thị Tố Hạnh
(Khoa Ngọai ngữ)
Hồ Thị Giáng Châu

Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Đi học không
thực hiện
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Tốt

29.
30.

Nghiên cứu so sánh hình thức tự sự về nỗi khổ của người phụ nữ qua truyện Kiều Việt
Nam và truyện Xuân Hương Hàn Quốc
Phân biệt cách dùng “các thuận ngữ tiếng Nhật” trong câu điều kiện.

32.

So sánh gốm Chu Đậu – Hải Dương và Bàu Trúc – Ninh Thuận trên phương diện lịch
sử hình thành và pháp triển và kỹ thuật chế tác.
So sánh truyện cổ tích Hàn _ Nhật.

33.

Nguỵên cứu văn bản Việt Âm Thi Tập

34.

Nghiên cứu so sánh Seo-nang ở Hàn Quốc với Shino ở Nhật Bản.

35.

So sánh truyện cười Nhật – Việt

36.

Nghi lễ vòng đời của người K’ho ở huyện Lạc Dương – Lâm Đồng

37.

Vai trò của cá nhân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam

38.

Thực trạng hôn nhân của người Cơho Srê ở Dinh Linh – Lâm Đồng

39.
40.

Những nghi lễ trong chu kỳ canh tác nông nghiệp của người Cơ Ho (nhóm Chil) ở
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Khảo sát hệ thống các công xưởng chế tác đồ đá thời tiền sử ở tỉnh Lâm Đồng.

41.

Vai tròn của công tác binh vận trong thời kỳ 1954-1975 tại Lâm Đồng

42.

Âm mưu và thủ đọan xâm nhập Việt Nam của người Pháp trong các thế kỷ XVIIXVIII

31.

(Khoa Ngọai ngữ)
Nguyễn Ngọc Quế
(Khoa Đông Phương)
Nguyễn Cao Luyện
(Khoa Đông Phương)
Đỗ Phan Anh
(Khoa Đông Phương)
Lưu Thị Hồng Việt
(Khoa Đông Phương)
Nguyễn Huy Khuyến
(Khoa Đông Phương)
Bùi Thị Thoa
(Khoa Đông Phương)
Lê Thị Quỳnh Hảo
(Khoa Đông Phương)
Cao Đại Trí
(Khoa Lịch sử)
Lê Thị Giang
(Khoa Lịch sử)
Nguyễn Thông
(Khoa Lịch sử)
Mai Minh Nhật
(Khoa Lịch sử)
Lê Xuân Hưng
(Khoa Lịch sử)
Nguyễn Thị Hà Giang
(Khoa Lịch sử)
Nguyễn Văn Bắc
(Khoa Lịch sử)

Khá
Khá
Đi học không
thực hiện
Khá
Đi học không
thực hiện
Tốt
Tốt
Khá
Khá
Khá
Tốt
Khá
Khá
khá

NĂM 2011
Xây dựng website khai thác thông tin đào tạo Sau đại học của trường Đại học Đà Lạt
1
2

Phân lọai tập luận kết hợp cơ sở

3

Một cơ sở cho tập luận kết hợp

4
5

Nghiên cứu xây dựng giải pháp giám sát hệ thống mạng dựa trên phần mềm mã nguồn
mở
Tìm hiểu các phương pháp nhận dạng dấu văn tay và ứng dụng

6

Xử lý văn bản va tìm kiếm thông tin trên tài liệu văn bản

7

Bước đầu nghiên cứu và xây dựng qui trình sản xuất cà rốt theo hướng canh tác hữu cơ
tại Đà Lạt.
Xây dựng quy trình xử lý khử chat và bảo quản trái hồng giòn Đà Lạt

8
9
10
11
12
13
14

15

Nhân nhanh cây Pơmu (Hodginsii) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô va so sánh khả năng ra
rễ của cây trong buồng sinh trưởng với vườn ươm.
Nghiên cứu phát triển kỹ thuật xác định đồng thời Fe2 va Fe3 trong mẫu dược phẩm
bằng phương pháp trắc quang kết hợp với mô hình đo lường thống kê.
Nghiên cứu và chế tạo vật liệu TiO2 có kích thước nanomet tứ TiO2 có kích thước
thường, sử dụng nano TiO2 trong xử lý ô nhiễm môi trường.
Khảo sát phản ứng chuyển hóa xúc tác ionic liquid giữa a-pinene và acid acetic để điều
chế bornyl acetate và °-terpinyl acetate
Xây dựng quy trình triệt Compton để giảm phông Compton của phổ bức xạ gamma
phục vụ đào tạo
Nghiên cứu, chế tạo máy đo cầm tay kết hợp đo nhiệt độ, độ ẩm, độ PH phục vụ cho
việc bảo quản các sản phẩm nông nghiệp và kiểm tra môi trường nước trong nuôi trồng
thủy sản.
Chiết khấu màu tím tự nhiên từ lòai cẩm (Peristrophe bivalves (L). Merr…) để sử dụng
trong lĩnh vực thực phẩm.

Lê Ngọc Quỳnh
(Khoa Sau Đại học)
Trương Chí Tín
(Khoa Tóan – Tin)
Trần Ngọc Anh
(Khoa Tóan – Tin)
Hòang Mạnh Hùng
(Khoa CNTT)
Võ Phương Bình
(Khoa CNTT)
Nguyễn Minh Hiệp
(Khoa CNTT)
Trần Thị Minh Loan
(Khoa Nông-Lâm)
Đinh Quản Anh
(Khoa Nông-Lâm)
Phạm Ngọc Tuân
(Khoa Nông-Lâm)
Phạm Nữ Ngọc Hân
(Khoa Hóa học)
Hồ Thi Bích Ngọc
(Khoa Hóa học)
Phạm Hậu Thành Việt
(Khoa Hóa học)
Đòan Trọng Thứ
(Khoa Vật lý)
Trần Hữu Duy
(Khoa Vật lý)
Nguyễn Văn Ngọc
(Khoa Sinh học)

Khá
Xuất sằc
Tốt
Khá
Không thực
hiện
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá

16

Nghiên cứu quy trình nuôi vi tảo Spirulina platensis trong điều kiện khí hậu Đà Lạt

17

Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng trong giáo dục của
trường Đại học Đà Lạt

18

Góp phần tìm hiểu đường lối đối ngọai của Đảng trước và sau đổi mới

19
20

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo ở tỉnh Lâm Đồng trong giai đọan
hiện nay
Hình tượng người phụ nữ trong Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh

21

Tiếp cận mô hình gia đình người M’nông (tỉnh Đắk Nông) từ phương diện văn hóa.

22
23

Vai trò của người phụ nữ Kơho trong đời sống gia đình ở xã Ka Đơn, huyện Đơn
Dương, tỉnh Lâm Đồng.
So sánh nhân vật anh hung trong sử thi Hy Lạp va sử thi Ấn Độ

24

Thủ pháp dòng ý thức trong sáng tác của một số tác giả văn học phương Tây hiện đại

25
26

Thẩm quyền thi hành án hình sự cấp xã theo luật thi hành án hình sự năm 2010 thực
tiễn tại Lâm Đồng
Pháp luật về quản lý và giám sát dự án đầu tư – thực tiễn tại Lâm Đồng

27

Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam – thực tiễn tại tỉnh Lâm Đồng

28

Tác động của biến đổi khía hậu với chính sách đối ngọai của Việt Nam

29

Hi-tech methods for teaching writing skills in a multimedia language lab.
(ứng dụng công nghệ kỹ thuật và phòng thực hành đa phương tiện trong giảng dạy kỹ
năng viết ở bậc đại học).
So sánh truyện cổ tích Việt – Nhật

30

Lê Hà Thu
(Khoa Sinh học)
Đào Trọng Phương
Lê Vũ Đình Phi
(Phòng KTL & ĐBCL)
Hồ Ngọc Châu
(Bộ Môn LLCT)
Phạm Thanh Thủy
(Bộ Môn LLCT)
Phạm Vũ Lan Anh
(Khoa NV & VHH)
Võ Thị Thùy Dung
(Khoa NV & VHH)
Phạm Văn Hóa
(Khoa NV & VHH)
Nguyễn Thị Quỳnh Như
(Khoa NV & VHH)
Trần Thị Bảo Giang
(Khoa NV & VHH)
Nguyễn Thị Loan
(Khoa Luật học)
Trần Thị Thanh Ngọc
(Khoa Luật học)
Bùi Kim Hiếu
(Khoa Luật học)
Hòang Thúy Quỳnh
(Khoa Ngọai ngữ - QTH)
Phan Thế Hưng
Trần Thanh Hưng
(Khoa Ngọai ngữ - QTH)
Lê Quỳnh Hảo
(Khoa Đông Phương

Khá
Tốt
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Tốt
Tốt
Khá
Tốt
Khá
Tốt
Tốt

32

Tìm hiểu luật tục Cơ Ho ở huyện Lạc Dương – Tình Lâm Đồng và ảnh hưởng của nó
trong đời sống hiện đại
Đặc điểm truyện ngắn của nhà văn Kim Đồng in

33

Những biến đổi trong hôn nhân của người Lạch ở Lâm Đồng

34

Tham vấn học đường cho học sinh gặp khó khăn trong học tập vùng dân tộc thiểu số ở
xã Tà Nung của thành phố Đà Lạt
Tiềm hiểu sinh kế cộng đồng người Cơ Ho tại xã Đạsar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm
Đồng dùng cách tiếp cận khung sinh kế bền vững
Tác động của di cư đến sự biến đổi nghề nghiệp, việc làm của người dân tại thành phố
Đà Lạt trong 15 năm trở lại đây.

31

35
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NĂM 2012
Tổng hợp các hợp chất hữu cơ mới bằng phản ứng của dien với hợp chất có nhóm
1
metylen linh động có mangan triacetate
Chế tạo vật liệu nano Fe2O3/ cát thạnh anh dung hấp phụ sắt trong nước thải và nước
2
sinh hoạt kém chất lượng
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học ngành KT-QTKD
3
trường Đại học Đà Lạt.
Đo lường các yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ hài long của sinh viên đối với chất
4
lượng đào tạo tại trường Đại học Đà Lạt

6

Tác động của đạo Tin Lành đến sự biến đổi tín ngưỡng truyền thống của các dân tộc
thiểu số ở Lâm Đồng (Nghiên cứu trường hợp người Cil ở xã Đạ Nhim, huyện Lạc
Dương)
Nhân dân Hà Tĩnh với phong trào Cân Vương chống Pháp (1885-1896).

7

Translating Emily Dickinson from a pragmatic perspective

5

học)
Cao Thị Thanh Tâm
(Khoa Đông Phương )
Lưu Hồng Việt
(Khoa Đông Phương )
Trần Thị Hiền
(Khoa Lịch sử)
Vũ Mộng Đóa
(Khoa CTXT-XHH)
Trần Thị Minh Phương
(Khoa CTXT-XHH)
Vũ Thị Thùy Dung
(Khoa CTXT-XHH)
Nguyễn Văn Hạ
(Khoa Hóa học )
Nguyễn Hải Hà
(Khoa Hóa học)
Phan Minh Đức
(Khoa KT-QTKD)
Nguyễn Thị Phương
Thảo
(Khoa KT-QTKD)
Mai Minh Nhật
(Khoa Lịch sử )
Lê Thị Thu Hằng
(Khoa Lịch Sử)
Tôn Thiện Quỳnh Trâm
(Khoa Ngoại ngữ &
QTH)

Khá
Tốt
Không thực
hiện
Tốt
Tốt
Khá

Khá
Khá
Khá
Khá

Tốt
Khá
Khá

8
9

Quá trình hình thành phát triển và kết quả của vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm ở
huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng (2000-2011)
Hội tụ biến của hàm hai biến

11

So sánh ảnh hưởng của triết lý âm dương trong các nghi lễ vòng đời giữa người Việt và
người Hàn
Nghiên cứu so sánh giáo dục nho học ở Việt Nam và bán đảo Hàn từ thế kỷ X-XVI

12

Sự phụ thuộc rút gọn tri thức trong hệ quyết định dựa vào tính tóan hạt

13

Khai Thác luật kết hợp với rang buộc

14

Nghiên cứu phần bù của sắp xếp siêu phẳng

15

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tại Đà Lạt

16

Thiết kế và xây dựng hệ thống hòa lưới điện cho tấm pin năng lượng mặt trời

17

Nghiên cứu thiết kế Anten mảng lưới vi băng

18

Nghiên cứu bổ sung ti tảo Spirulina Platenis trong thành phần thức ăn của thằn lằng
bóng hóa Mabauya mulitasciata
Vấn đề không gian – thời gian trong phật giáo và vật lý học hiện đại

10

19
20
21

Tư tưởng về xây dựng đạo đức cách mạnh – đóng góp của Hồ Chí Minh cho lý luận
của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Tìm hiểu quá trình lãnh đạo thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc của Đảng bộ
tỉnh Lâm Đồng (1996-2010)

22

Sưu tầm, nghiên cứu sử thi dân gian dân tộc RagLai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

23

Ngôn Ngữ truyện ngắn Việt Nam hiện đại

Hòang Thị Như Ý
(Khoa Sau đại học)
Trần Trịnh Minh Sơn
(Khoa Sau đại học)
Bùi Thị Thoa
(Khoa Đông phương)
Lê Thị Nhuấn
(Khoa Đông Phương
Tạ Thị Thu Phượng
(Khoa Tóan-Tin)
Trần Ngọc Anh
(Khoa Tóan-Tin)
Đinh Thị Anh Thư
(Khoa Tóan-Tin)
Trương Thị Lan Hương
(Khoa Du lịch)
Phan Văn Chuân
(Khoa Vật lý )
Đỗ Thị Lệ
(Khoa Vật lý)
Nguyễn Thị Thùy Linh
(Khoa Sinh học)
Đinh Quang Trung
(Bộ môn Mác-Lê Nin)
Bùi Long Dung
(Bộ môn Mác-Lê Nin)
Trần Thị Ái Vân
Trần Thị Thúy Nga
(Bộ môn Mác-Lê Nin)
Phạm Hậu Thành
(Khoa NV – VHH)
Dương Hữu Biên

Khá
Tốt
Tốt
Tốt
Khá
Tốt
Mất
Đạt
Đạt
Khá
Khá
Đạt
Khá
Khá
Khá
Khá

24
25
26
27
28
29
30

Hiện tượng người lính qua hai tiểu thuyết “Lạc rừng” và “Lính trận” của Trung Trung
Đỉnh
Ngôn ngữ Thơ Hồ Xuân Hương
Xây dựng nhà Nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong một thế giới đang
chuyển đồi
Phòng ngừa tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tại tòa án trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng
Đành giá khả năng sinh acid lactic và tuồi thọ của 2 chủng vi khuẩn sống Lactobacillus
acidophilus và Fibidobacterium longum trong môi trường sữa và dịch ép trái cây
Xác định chuỗi giá trị phẩm artichoke tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

34

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh và biện pháp sinh học kiểm soát bệnh khô là trên dâu
tây tại Đà Lạt
Những chuyển đổi trong đời sống văn hóa tinh thần của người Kơho ổ Lâm Đồng dưới
tác động của quá trình đô thị hóa
Đánh giá hiệu quả chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân Hàng Chính sách Xã hội
Lâm Đồng
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khoa CNTT phân hệ văn thư

35

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khoa CNTT phân hệ quản lý đào tạo

36

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khoa CNTT phân hệ quản lý sinh viên

37
38

Một phương pháp học không hướng dẫn gán nhãn từ loại tiếng Việt (A unsupervised
learning method for Vietnamese POS tagging)
Rút trích thông tin thời gian từ Web

39

Những biến đồi về tồ chức xã hội và kinh tế của cộng đồng người Kơho từ năm 1975 –

31
32
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(Khoa NV – VHH)
Nguyễn Văn Minh
(Khoa NV – VHH)
Nguyễn Khắc Huấn
(Khoa NV – VHH)
Bùi Giang Hưng
(Khoa Luật học)
Nguyễn Văn Nghiệp
(Khoa Luật học)
Nguyễn Xuân Bang
(Khoa Luật học)
Nguyễn Thị Thăng Long
(Khoa Nông Lâm)
Hồ Thị Thu Hòa
(Khoa Nông Lâm )
Lê Dũng
(Khoa Nông Lâm)
Nguyễn Thị Như Thúy
(Khoa CTXH-XHH)
Hà Thị Ân
(Khoa CTXH-XHH)
Tạ Hoàng Thắng
(Khoa CNTT)
Nguyễn Hữu Dương
(Khoa CNTT)
Lê Văn Linh
(Khoa CNTT)
Nguyễn Minh Hiệp
(Khoa CNTT)
Trần Thống
(Khoa CNTT)
Lê Minh Chiến

Khá
Tốt
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Khá
Tốt
Tốt
Khá
Khá
Tốt
Tốt
Tốt

2010 (Trường hợp ở thị trấn Lạc Dương – tỉnh Lâm Đồng)

(Phòng Đào tạo Thường
Xuyên)

PHÒNG NCKH-HTQT

