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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức Hội nghị 

“Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” năm 2015 
 

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT, ngày 01/6/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học; 

Thực hiện kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2015, Nhà trường thông báo tổ 

chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” vào tháng 11/2015. 

1. Mục đích của Hội nghị 

- Đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên 

trong năm học 2014 - 2015 và kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 

2015 - 2016, bao gồm: bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH cho sinh viên; triển khai 

thực hiện NCKH, ứng dụng và phát triển công nghệ của sinh viên; hội thảo và thông 

tin khoa học của sinh viên;… trong Nhà trường. 

- Xác định được những biện pháp phù hợp, khả thi nhằm tăng cường các hoạt 

động NCKH trong sinh viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng ứng dụng kết 

quả các công trình NCKH của sinh viên vào công tác đào tạo trong Nhà trường. 

- Công bố các kết quả nghiên cứu của những đề tài NCKH tiêu biểu của sinh 

viên đã thực hiện trong năm học 2014 – 2015. 

2. Nội dung Hội nghị 

- Báo cáo tham luận của các Khoa về hoạt động NCKH của sinh viên trong 

năm học 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 

2015 – 2016. 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH tiêu biểu của sinh viên đã 

thực hiện trong năm học 2014 – 2015. 

- Tuyên dương những sinh viên và giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề 

tài NCKH đạt các giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” trong năm 

học 2014 – 2015 và “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên năm 2014. 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị 

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến tháng 11/2015. 

- Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp. 

4. Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

Để hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” năm 2015 diễn ra đúng 

kế hoạch, đạt chất lượng và hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chuyên môn ngành đào tạo, 

Nhà trường đề nghị các Khoa triển khai thực hiện một số nội dung sau: 



- Các Khoa triển khai việc tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 

Khoa” chậm nhất vào cuối tháng 9/2015. 

- Các Khoa lựa chọn một số báo cáo kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH 

tiêu biểu của sinh viên trong Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa” gửi 

tham dự Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” năm 2015. 

- Các Khoa viết báo cáo tham luận đánh giá về thực trạng hoạt động NCKH của 

sinh viên trong năm học 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên 

trong năm học 2015 – 2016 của Khoa gửi tham dự Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu 

khoa học cấp Trường” năm 2015. 

5. Thời gian và thể lệ gửi báo cáo 

 Các Khoa gửi báo cáo toàn văn bài tham luận đánh giá thực trạng hoạt động 

NCKH của sinh viên trong năm học 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động NCKH của 

sinh viên trong năm học 2015 – 2016 (kèm file.doc) của Khoa về Phòng Nghiên cứu 

khoa học trước ngày 15/10/2015.  

 Hình thức trình bày: Báo cáo được đánh máy vi tính không quá 10 trang; Định 

dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, trên khổ giấy A4 kể cả hình 

vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo; Lề trên: 2.5cm, lề dưới: 2.0cm, lê trái: 3.0cm, lề 

phải: 2.0cm; Cách đoạn: 6pt; Dạng thức cấu trúc báo cáo gồm: tên báo cáo tham luận, 

họ và tên tác giả (kèm tên lớp, tên khoa), họ và tên cán bộ, giảng viên hướng dẫn (kèm 

theo học hàm, học vị), tóm tắt (không quá 200 từ), mở đầu, nội dung chính, kết luận, 

tài liệu tham khảo (theo mẫu đính kèm). 

Nhà trường đề nghị các Ông/Bà Trưởng Khoa triển khai thực hiện theo đúng 

tinh thần thông báo này./. 
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