LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:

PHẠM TIẾN SỸ

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Ngày sinh:

18.06.1986

Nơi sinh:

Nghệ An

Quê quán:

Nghi Lộc – Nghệ An

Đơn vị công tác:

Bộ môn Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Địa chỉ liên lạc:

Bộ môn Công tác xã hội, tầng 2, nhà A,
Trường Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế

Điện thoại liên hệ: 0919 734 666
E-mail:

pts1806@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
Ngành học:

Tâm lý – Giáo dục

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Sư phạm Huế

Hệ đào tạo:

Chính quy

Năm tốt nghiệp:

2009

2. Thạc sĩ
Chuyên ngành:

Tâm lý học

Nơi đào tạo:

Trường Đại học Sư phạm Huế

Năm cấp bằng:

2011

1

Đề tài luận văn:

Kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề của sinh viên ngành Giáo
dục Mầm non, trường Đại học Sư phạm Huế

3. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ:

Anh văn

Mức độ sử dụng:

Giao tiếp

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
2011 – nay

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Bộ môn Công tác xã hội,
Trường Đại học Khoa học Huế

Giảng viên

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Các công trình khoa học đã công bố
TT

Tên công trình

Thể loại

Năm
công bố

Nơi công bố

2012

Kỷ yếu Hội thảo khoa học
quốc tế: Công tác xã hội và
chính sách xã hội, Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân
văn Hà Nội – Đại học San
Jose State, Hoa Kỳ

1

Khó khăn tâm lý và nhu cầu
hỗ trợ chuyên nghiệp của trẻ
vị thành niên Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay

2

Những yêu cầu về kiến thức,
kĩ năng của giảng viên và
sinh viên trong việc ứng dụng
CNTT vào dạy học ở bậc Đại
học

Bài viết
hội thảo

2012

Kỷ yếu Hội thảo khoa học:
Ứng dụng Công nghệ thông
tin hiệu quả trong công tác
dạy học ở trường Cao đẳng,
Đại học, Đại học Đồng Nai

3

Kỹ năng tổ chức trò chơi
đóng vai theo chủ đề của sinh
viên Nghành Giáo dục mầm
non, Trường Đại học Sư
phạm - Đại học Huế,

Bài báo
khoa học

2013

Tạp chí Khoa học và Công
nghệ (Đại học Đà Nẵng),
Số 12

Bài viết
hội thảo

2

4

Vai trò của nhân viên công
tác xã hội với vấn đề xung
đột tâm lý giữa cha mẹ và con
tuổi vị thành niên

Bài viết
hội thảo

2013

Kỷ yếu hội thảo khoa học
quốc tế: Nâng cao tính
chuyên nghiệp Công tác xã
hội vì phát triển và hội
nhập, Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

3

