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V/v kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên 

năm học 2017 – 2018 

  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
                TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2017 

    

KẾ HOẠCH 

Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 – 2018 

STT Nội dung 
Thời gian thực 

hiện 
Ghi chú 

ĐĂNG KÝ VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG 

1 

Khoa giới thiệu các hướng nghiên cứu và 

cho công bố các hướng đề tài của giảng 

viên cho sinh viên chọn 

31/8/2017 
 

2 

Chốt danh sách đề tài và giảng viên 

hướng dẫn, sau đó thực hiện viết thuyết 

minh đề tài 

10/09/2017 
 

3 
Sinh viên nộp thuyết minh đề tài về 

Khoa theo mẫu của Phòng QLKH 
09/10/2017 

 

4 
Khoa xét duyệt thuyết minh đề tài 

NCKH 
13/10/2017 

 

5 
Các nhóm điều chỉnh sau khi xét duyệt 

đề cương 
13-15/10/2017 

 

6 

Khoa tổng hợp danh sách đề tài nộp về 

Phòng QLKH để phê duyệt và ra quyết 

định thực hiện 

15/10/20147 
 

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

1 
Giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực 

hiện đề tài theo quyết định đã phê duyệt 

15/10/2017-

10/03/2018 
 

2 
Nộp đề tài hoàn chỉnh về cho Khoa để 

thẩm định cấp Khoa 
20-30/03/2018  

3 Các nhóm chỉnh sửa và nộp bản hoàn 30/03/2018  



thiện về Khoa theo thủ tục yêu cầu 

4 
Đề tài đạt cấp Khoa sẽ đăng ký giải 

thưởng NCKH cấp Trường  

Theo kế hoạch của 

Phòng QLKH  
 

Các quy định về hình thức, nội dung báo cáo và biểu mẫu được đăng trên website 

Trường – Phòng QLKH. 

Khoa đề nghị tất cả Thầy/Cô là Cố vấn học tập và Bán cán sự triển khai kế hoạch này 

đến sinh viên của lớp phụ trách. 

 Trân trọng. 

 

 

Nơi nhận: 

               - BCN Khoa HTTT; 

               - CVHT các lớp 

              -  SV Khoa HTTT; 

              - Lưu VT,  HTTT; 

     

TM. KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN 

PHÓ TRƯỞNG KHOA  

 

                  
 

                 HỒ TRUNG THÀNH 


