
15.02b-BM/NCKH/PXU                                            Lần ban hành/sửa đổi: 1/0 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

---------------------- 
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

-------------------------- 
            Số: Huế, ngày        tháng        năm 202… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu Khoa học của sinh viên 
năm học … 

Kính gửi:  - Trưởng Khoa Ngoại ngữ và Du lịch 

- Trưởng Khoa Công nghệ và Kinh doanh 

- Trưởng các đơn vị 

Thực hiện kế hoạch của Khoa học, Công nghệ năm học … đã được Ban Giám hiệu 
phê duyệt, phòng KHCN&HTQT đề nghị các Khoa triển khai hoạt động nghiên cứu Khoa 
học của sinh viên năm học …, như sau: 

I. Mục đích 

Gắn kết đào tạo với thực tiến yêu cầu xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, 
tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao năng lực và phương pháp nghiên cứu khoa học; 

Giúp sinh viên tiếp cận và biết vận dụng các phương pháp NCKH, tạo điều kiện để 
sinh viên đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra. Mứ độ 
hoạt động nghiên cứu Khoa học phải phù hợp với trình độ và yêu cầu học tập của sinh viên 
ở từng trình độ đào tạo.  

II.  Nội dung và tiến độ thực hiện 
1. Những quy định chung  

Đối tượng tham gia là tất cả sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Phú Xuân; 

Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học có thể do một sinh viên hay nhóm sinh viên thực 
hiện. Nhóm sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người; 

Các Khoa bố trí giảng viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu Khoa học của sinh viên; 

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên phả đảm bảo yêu cầu là chưa công bố, 
không trùng lặp với các đề tài nghiên cứu Khoa học đã nghiên cứu. 

2. Tiến độ thực hiện 

Các Khoa hướng dẫn cho sinh viên đăng ký đề tài NCKH, thông qua Hội đồng chuyên 
môn của Khoa duyệt đề tài nghiên cứu, lập danh sách giáo viên hướng dẫn. Cụ thể: 
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STT Nội dung Thời gian 
1 Sinh viên, nhóm sinh viên đăng ký đề tài … 
2 Hội đồng chuyên môn xét duyệt đề tài, công bố 

các đề tài đã được Hội đồng khoa học thông qua 
… 

3 Sinh viên, nhóm sinh viên thực hiện đề tài … 
4 Nghiệm thu công trình … 

 

3. Kinh phí thực hiện đề tài:  
Kinh phí thực hiện đề tài: 1.000.000 đồng/ đề tài. (Một triệu đồng trên một đề tài) 

 

Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị và cá nhân 
trực tiếp phản ánh đến phòng KH,CN&HTQT qua email: phongqlkhhtqt@pxu.edu.vn.  

 

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi; 
- Phòng KH,CN&HTQT; 
- Lưu VT; 

PHÒNG KH, CN & HTQT 
 

 


