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THÔNG BÁO 
Kế hoạch tổ chức NCKH sinh viên, năm học 2018 - 2019 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3074/KH-ĐHM, ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Trường 

Đại học Mở Hà Nội về Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 

2018 - 2019  

Căn cứ Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ được ban hành 

theo Quyết định số 493/QĐ-ĐHM, ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học 

Mở Hà Nội.  

Khoa Tạo dáng công nghiệp thông báo Kế hoạch tổ chức và thực hiện Hội 

nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2018 - 2019 như sau: 

1. Kế hoạch tổ chức 

TT Thời gian  Nội dung  Thực hiện 

1 Tháng 02/2019 
Duyệt đề xuất đề tài 

NCKH sinh viên  

Các Bộ môn chuyên ngành, Hội 

đồng khoa học Khoa 

2 01/03 - 05/03/2019 

Nộp Kết quả duyệt đề tài 

NCKH sinh viên về VP 

Khoa 

Các Bộ môn chuyên ngành 

3 20/04/2019 

Nộp kết quả nghiên cứu 

đề tài NCKH, gồm: 

- Báo cáo toàn tóm tắt 

- Báo cáo toàn văn 

- Sản phẩm ứng dụng 

Sinh viên/ Nhóm sinh viên thực 

hiện  

4 26/4 - 03/5/2019 

Tổ chức đánh giá đề tài 

NCKH của sinh viên năm 

học 2018 - 2019, cấp 

Khoa 

Sinh viên/Nhóm sinh viên thực 

hiện đề tài, các thầy/cô giảng 

viên, Bộ môn chuyên ngành, Hội 

đồng khoa học Khoa  

5 05/05 - 07/05/2019 

Tổ chức đánh giá đề tài 

NCKH của sinh viên năm 

học 2018 - 2019, cấp 

Viện 

Các đề tài đạt giải nhất Hội nghị 

NCKH sinh viên cấp Khoa của 

các Khoa, Hội đồng khoa học 

Nhà trường  

 

 



2. Yêu cầu báo cáo 

Sinh viên viết Báo cáo tóm tắt; Báo cáo toàn văn theo các mẫu quy định của Phòng 

Quản lý Khoa học và Đối ngoại (gửi kèm theo Thông báo) 

3. Đánh giá kết quả báo cáo/Hội nghị NCKH cấp Khoa 

- Sinh viên chuẩn bị báo cáo  

     + File báo cáo powerpoint, máy tính cá nhân 

     + 07 quyển Báo cáo toàn văn, 07 quyển Báo cáo tóm tắt 

     + Sản phẩm ứng dụng kết quả nghiên cứu (nếu có) 

- Thời gian trình bày Báo cáo NCKH cấp Khoa: tối đa 20 phút 

4. Ghi chú 

- Quản lý, nhắc nhở và theo dõi quá trình thực hiện NCKH sinh viên ở các Bộ môn:: 

Trưởng/Phó trưởng; Giáo vụ Bộ môn 

- Phụ trách theo dõi và thư ký NCKH chung của Khoa: ThS Nguyễn Thị Bích Liễu  

Đề nghị các sinh viên đã đăng ký đề tài NCKH, các Thầy/Cô hướng dẫn và 

các Bộ môn chuyên ngành nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên./. 

 
Nơi nhận: 

 - SV Khoa TDCN; 

 - GV trong khoa; 

 - Các Bộ môn chuyên ngành; 

 - Lưu: VP Khoa TDCN. 

TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký) 

 

PGS.TS Nguyễn Lan Hương 

 
                                    

                                                                       
                                                                                                           

 

 

 


