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Mã đề tài
1 GDTC/2019-01

Chủ nhiệm
TS. Hoàng Hải

Tên đề tài
Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động câu lạc bộ môn cờ vua Khoa
Giáo dục thể chất - Đại học Huế
Nghiên cứu giải pháp làm tăng hiệu quả tập luyện Quyền trong giảng dạy
môn Karatedo cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất – Đại học Huế.
Nghiên cứu hệ thống bài tập nâng cao kỹ năng thực hành học phần cờ
vua cho sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Ứng dụng bài tập Sport Aerobic trong chương trình chính khóa phát
triển thể lực chung cho nữ sinh viên Đại học Huế
Nghiên cứu diễn biến phát triển thể lực cho sinh viên Trường Đại học
Sư Phạm – Đại học Huế sau một năm học tập chương trình giáo dục
thể chất.
Nghiên cứu các biện pháp đề phòng chấn thương trong tập luyện và thi
đấu cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế.
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên
trường đại học kinh tế - Đại học Huế
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GDTC/2019-02

TS. Lê Quang Dũng
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GDTC/2019-03

ThS. Phạm Việt Đức
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GDTC/2019-04

ThS. Lê Thị Uyên Phương
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GDTC/2019-05

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

6

GDTC/2019-06

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

7

GDTC/2019-07

ThS. Nguyễn Ngọc Hà

8

GDTC/2019-09

ThS. Nguyễn Đôn Công Uy

Nghiên cứu ứng dụng bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật
tại chỗ ném rổ một tay trên cao môn Bóng rổ cho sinh viên Khoa Du
lịch – Đại học Huế.
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GDTC/2019-10

ThS. Lê Hải Yến
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GDTC/2019-11

ThS. Phạm Đức Thạnh

Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp và hình thức dạy học các
môn lý luận cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế.
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ
Karatedo cho sinh viên Đại học Huế
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GDTC/2019-12

TS. Lê Cát Nguyên

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá các mặt công tác của giảng
viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế sau một năm học
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GDTC/2019-13

ThS. Đỗ Văn Tùng
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GDTC/2019-14

ThS. Nguyễn Đình Duy Nghĩa
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GDTC/2019-15

TS. Nguyễn Thế Tình
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GDTC/2019-16

ThS. Trịnh Xuân Hồng

16

GDTC/2019-17

Sinh viên: Phan Thành Nhân

17

GDTC/2019-18

Sinh viên: Nguyễn Thị Nở

(Danh sách: 17 đề tài)./.

Nghiên cứu một số biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn
Bóng chuyền cho sinh viên Đại học Huế.
Nghiên cứu một số biện pháp giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế theo tiếp cận năng lực.
Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm
trong học tập các môn lý thuyết của sinh viên Khoa GDTC – ĐH Huế
Nghiên cứu những biện pháp phát triển phong trào bóng đá cho sinh viên
trường Đại học Luật – Đại học Huế
Đánh giá thực trạng nhu cầu tập luyện và lựa chọn hệ thống các bài tập
Yoga dành cho sinh viên Đại học Huế
Khảo sát nhu cầu tập luyện môn bóng rổ của học sinh, sinh viên trên
địa bàn thành phố Huế

