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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÁ NHÂN 

Học kỳ 1 -  Năm học: 2015 - 2016 

(Dành cho Cán bộ giảng dạy) 

 

Họ và Tên: NGUYỄN TRỌNG THỨC        Chức danh: GV.ThS            Đơn vị: BM Điện tử ô tô - Khoa CKĐ 

Tôi xin báo cáo và tự đánh giá kết quả công tác được giao trong năm như sau: 

I. Công tác giảng dạy: 

1. Khối lượng giảng dạy: 

Tổng số khối lượng giảng dạy trong năm: 226 trong đó:  

- Đại học, cao đẳng: 336 

- Cao học: 0 

2. Hướng dẫn bài tập lớp, đồ án môn học, tốt nghiệp:  

Tổng số tiết hướng dẫn trong năm: 110 

3. Nhiệm vụ cố vấn học tập: (Chỉ có các GV trong Ban Tư vấn ghi (số lần trực, đánh giá chung mức độ hoàn thành 

công việc), các GV khác bỏ mục này) 

- Số lớp: ………….. 

- Số lầm gặp gỡ sinh viên: ………….. 

- Số lần họp cho mỗi lớp: …………… 

4. Tổng số tiết dạy trong năm (chưa quy đổi): 270  

5. Thực hiện lịch trình giảng dạy: 

-   Số lần báo nghỉ dạy : 03            ; Lý do: đi họp 

-      Số lần bỏ dạy không lý do: 0 

-      Nội dung vi phạm khác: 0 

6.   Chấm thi, coi thi: 

- Số lần coi thi: 06 

- Chấm thi: Nộp đứng hạn: ¨; nộp trễ hạn þ 

II. Công tác nghiên cứu khoa học: 

II.1-  Đề tài nghiên cứu khoa học: 

1.1  Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố và tương đương   

- Tên đề tài:  

Mẫu 
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- Chủ trì:   ¨     Tham gia     ¨ 

- Thực hiện đề tài: Đúng thời hạn     ¨  ; Qúa hạn    ¨  ;      Hủy đề tài         ¨      ; Lý do khác   ¨  

- Thanh toán tài chính: Đã thanh toán   ¨  ; Còn nợ     ¨  ; Cam kết thời hạn thanh toán: Tháng …. Năm ……. 

1.2 Đề tài cấp Trường: 

-    Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo thiết bị giao tiếp máy tính hiển thị các thông số thí nghiệm trên băng thử máy phát 

ô tô 

- Chủ trì:   þ     Tham gia     ¨ 

- Thực hiện: Đúng thời hạn     þ  ; Qúa hạn    ¨  ;      Hủy đề tài         ¨      ; Lý do khác   ¨  

- Thanh toán tài chính: Đã thanh toán   þ  ; Còn nợ     ¨  ; Cam kết thời hạn thanh toán: Tháng …. Năm ……. 

1.3 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 

- Số đề tài: 01 

- Tên đề tài: Hệ thống chống trộm và cảnh báo quá tốc độ xe.  

II.2- Các báo cáo khoa học:  

1. Bài báo đã được đăng trên các tạp chí khoa học:                       

- Tên bài báo:  ................................................................ Tên tạp chí:  ...........................................................  

- Thời gian được đăng: .....................................................................................................................................  

2. Số bài viết trong hội thảo nghiên cứu khoa học: 01 Trong đó: Trong nước: 01 Ngoài nước: 0 

- Tên từng hội thảo: Một số nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô và nhiệt điện lạnh 

- Tên bài tham luận (nếu có): Thiết kế hệ thống điều khiển bướm ga điện tử thông minh 

II.3- Công tác xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình:  

1. Tên giáo trình đã biên soạn trong năm: 0 

2. Giáo trình đang biên soạn: 0 

3. Các hoạt động xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu: soạn 01 bài giảng môn học bằng tiếng Anh. 

III. Học tập nâng cao trình độ: 

1. Chuyên môn:  

- Nội dung học tập:  

- Thời gian:  

- Kết quả: 

2. Chính trị:  

- Nội dung học tập:  

- Thời gian:  

3. Ngoại ngữ: 

- Nội dung:   
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- Thời gian:  

4. Học tập ngoại ngữ:      

- Nội dung học tập:  

- Thời gian:  

- Kết quả: 

IV. Các hoạt động khác:  

 Hướng dẫn 01 đội xe thi Shell ECO. 

V. Kết quả lao động trong năm 

§  Số tháng là Lao động loại A :…………… 

§ Số tháng là lao động loại B (nếu có): …….. 

§ Số lần được khen thưởng ……….. hình thức ………………….. 

§ Số lần kỷ luật …………….. hình thức ………………………… 

VI. Tự nhận xét và đánh giá: 

1. Nhận xét ưu khuyết điểm: 
Ưu điểm: tích cực tham gia hướng dẫn sinh viên tham dự các cuộc thi sáng tạo. Có năng lực 

chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy. 

Khuyết điểm: chưa tích cực tham gia công tác đoàn thể. 

2. Đánh giá: 

Qua một năm công tác, căn cứ chức trách nhiệm vụ chung và công việc cụ thể được giao, tôi tự đánh giá đã hoàn 

thành nhiệm vụ ở mức: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:   ¨ 

- Hoàn thành nhiệm vụ:    þ 

- Chưa hoàn thành nhiệm vụ:   ¨, Lý do: ………………………………………………………… 

- Các đề xuất (nếu có): …………………………………………………………………………………………… 

TP.HCM, ngày          tháng         năm 2015 

Người báo cáo   
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PHẦN NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG KHOA 

Đơn vị:  .................................................................................... đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ  

của:  ..........................................................................................  như sau: 

a- Ưu điểm: ............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

b- Khuyết điểm: ......................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

c- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ mức độ (Tốt, khá, trung bình, không hoàn thành nhiệm vụ): ..........  

 ...........................................................................................................................................................  

 

TP.HCM, ngày          tháng         năm 2015 

Trưởng đơn vị 

 


