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THÔNG BAO
V vic trin khai hot dng Nghiên ciru khoa hQc Sinh viên nãm h9c 2021 - 2022
KIn/i güi: Các dan vj trong tnring

Can cr Thông tir s 26/2021/TT-BGDDT ngày 17/9/2021 quy djnh v ho?t dng nghiên
cru khoa hçc cüa sinh viên trong ca sâ giáo diic di h9c; Thông tu s6 45/2020iTf-BGDDT
ngày 11/11/2020 v vic ban hành Quy ch xét tang Giái thtnng khoa h9c và cong ngh dành
cho giáng viên trê và sinh viên trong ca s giáo diic di h9c;
Can cur K hoach hott dng Khoa hc và Cong ngh näm hçc 202 1-2022;
Tru.r?mg Dui h9c Xây dijng 1-là Ni thông báo cho các dan vj v k hoch trin khai hot
dng nghiên curu khoa h9c (NCKH) sinh viên näm h9c 2021 - 2022 nhu sau:
- Tir ngày 01/10/2021 dn 15/11/2021: Các Khoa thông báo cho các giãng viên và
các sinh viên dang k thirc hin d tài NCKH theo mu (Phy lyc 1)
+ Mi d tài có t& da 2 ngthi hi.rrng dn (1 chInh và 1 phi). Mi giáng viên tham gia
huàng dn chInh không qua 02 d tài, hixàng dn phi có th là ngix&i ngoài tnthng có
chuyên mon phü hçp.
+ M6i d tài có không qua 05 sinh viën tham gia thirc hin, trong do phái xác djnh 01
sinh viên là nhóm truâng. Mi sinh viên tham gia ti da 02 d tài, trong do có tôi da 01 dé
tài là nhóm tnthng.
- TrirOc ngày 22/11/2021: Các Khoa xét duyt và gun danh mic t6ng hcip v PhOng
KH&CN (Phy lyc 2).
- Tháng 3/2022: Các Khoa trin khai kim tra tin dO thirc hin d tài, gun k& qua
kim tra v PhOng KH&CN (sê có thông báo chi tiét k hoach thyc hiçn).
- Tháng 5/2022: Các Khoa t churc chm sa khào; tp hcrp báo cáo tng k&, file báo
cáo torn tt và danh sách HOi dông nghim thu d tài NCKITI sinh viên gun v Phông
KI-1&CN. HOi nghj KH&CN sinh viên näm hc 202 1-2022 dir kin duc t chrc vào cuôi
tháng 5/2022 (së có thông báo clii tiet ke hogch thirc hin).
- Tháng 6/2022: Nhà tru?rng t chrc HOi nghj Tng k& phong trào NCKH sinh viên;
Trao giy ch(rng nhn cho sinh viên thirc hin d tài NCKH và giâng viên huàng dan.
Nhm nâng cao cht hnçmg cUa các d tài và hout dng NCKH sinh viên, giüp các d tài
CO th tip tiic tham gia các giái thuâng KH&CN a cp cao han, Nhà truang khuyn khIch cac
d tài nghiên curu cO san phm: Bâi báo dang trên tup chI uy tin trong và ngoài nuOc; Bài báo
dang trong k yu hOi thào, hOi nghj cp quc gia và quc t; Bang dOe quyn sang ch& giãi

pháp hthi Ich; U'ng ding trong thrc tin có xác nhn cüa t chirc, dcin vj si'r diing san phm cüa
dtãi.
Thrc hin Thông tir s 26/2021/TT-BGDE)T mâi duqc ban hãnh cüa Bô Giáo dic va
Dào to, Nhà tnrng s xem xét thirông dim h9c tp cho các nhóm sinh viên dt giãi Sinh
viên NCKH cp Tnr&ng.
Nhà tnr1ng d nghj cac don vj thirc hin theo k hoch nêu trên, quan tam nâng cao chit
luqng và khuyn khIch phong trào sinh viên NCKH
Noinhn:
- Nhix trên;
- http://khcn.nuce.edu.vn;
- Lxu: VT, KHCN.
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