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Tóm tắt: 
 

Thực tiễn cho thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) cùng với chất lượng đào tạo là một 
trong hai nhiệm vụ quan trọng đối với bất cứ một trường đại học, cao đẳng nào. Đối với giảng 
viên trẻ trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (CĐCNTT) – ĐHĐN, thời gian công tác còn 
ngắn, hoạt động nghiên cứu khoa học gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, bài báo tìm hiểu, đánh giá 
thực trạng hoạt động NCKH của các giảng viên trẻ tại trường. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải 
pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên trẻ. Đề tài 
sử dụng các phương pháp tổng hợp, so sánh, điều tra thống kê. Bên cạnh nguồn dữ liệu thứ cấp 
thu thập được từ phòng đào tạo và NCKH , tác giả còn sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp từ cuộc 
điều tra về hoạt động NCKH của các giảng viên trẻ tại trường. 
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Abstract: 
 

In reality, the activity of doing scientific research, along with the quality of education, is the two 
crucial tasks of any university. To young lecturers of College of Information Technology (CIT) – 
University of Da Nang, the duration of teaching is short, so the activity of doing scientific 
research meets with several difficulties. Thus, this paper looks into and assesses the real 
situations of doing scientific research of young lecturers. The author uses such methods as, 
synthesis, comparison and statistics survey. Besides the secondary data source collected from the 
Bureau of Training and Doing Scientific Research, the author also uses the primary data source 
from the survey on doing scientific research of young lecturers at CIT. 
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