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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký đề tài và triển khai kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên
năm học 2017-2018
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo, Trường ĐH Phú Yên thông báo
đến sinh viên và giảng viên các Khoa chuyên môn về việc đăng kí đề tài NCKH và triển khai
kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 như sau:
1. Việc đăng ký đề tài NCKH
 Sinh viên hệ chính quy tiến hành lập phiếu đề xuất đề tài hoặc tham gia là thành viên
trong các đề tài NCKH. Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký chủ nhiệm một đề tài; Mỗi đề tài do
01 giảng viên hướng dẫn, 01 sinh viên làm chủ nhiệm và tối đa 04 sinh viên là thành viên
nghiên cứu.
 Các đơn vị Khoa, Tổ Bộ môn tổ chức định hướng nghiên cứu, giới thiệu giảng
viên hướng dẫn, hướng dẫn sinh viên lập phiếu đề xuất đề tài, viết đề cương nghiên cứu và
lập phiếu tổng hợp các đề xuất đề tài NCKH của sinh viên trong đơn vị (làm theo mẫu được
ban hành trong Quyết định số 769/QĐ-ĐHPY ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Phú Yên về việc ban hành Qui định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường
Đại học Phú Yên).
 Tất cả các đề tài đăng ký thực hiện phải được thông qua Khoa, Tổ Bộ môn.
 Hồ sơ NCKH của sinh viên (phiếu đề xuất đề tài, phiếu tổng hợp các đề xuất đề tài
NCKH của sinh viên) các Khoa gửi về Phòng QLKH & HTQT trước ngày 20 tháng 9 năm
2017 và gửi bản điện tử về địa chỉ email: phongqlkh_htqt@pyu.edu.vn
2. Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018
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I. ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI
Phòng QLKH & HTQT thông báo đăng ký đề 28/8/2017
Thông
báo tài NCKH sinh viên đến các Khoa.
1
đăng ký
Các Khoa triển khai thông báo đăng ký đề tài
đến sinh viên và giảng viên của đơn vị.
Khoa tổ chức giới thiệu các hướng nghiên cứu,
hướng dẫn cách viết phiếu đề xuất đề tài, đề
2
Đăng ký đề tài
cương nghiên cứu.
Sinh viên đăng ký đề tài tại Khoa.

Khoa tổng hợp danh mục các đề tài đăng ký 20/9/2017
thực hiện và hồ sơ gửi về Phòng QLKH &
HTQT.
Phê
duyệt Phòng QLKH & HTQT trình BGH ra quyết 28/9/2017
danh mục và định phê duyệt danh mục đề tài đăng ký thực
3
mức hỗ trợ hiện.
kinh phí
Khoa tổ chức họp xét duyệt đề cương đăng ký.
Khoa thông báo kết quả xét duyệt và yêu cầu
chỉnh sửa.
Khoa gửi đề cương đề tài NCKH đã xét duyệt 20/10/2017
Xét duyệt đề
4
kèm thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm
cương
chính thực hiện đề tài cho phòng QLKH &
HTQT.
Phòng QLKH & HTQT ra quyết định giao đề 31/10/2017
tài cho sinh viên thực hiện gửi các Khoa.
II. THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Thực hiện
Chủ nhiệm, các thành viên và giảng viên hướng 11/2017-3/2018
dẫn triển khai thực hiện đề tài theo quyết định
phê duyệt danh mục của BGH.
III. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CẤP KHOA
Sinh viên nộp đề tài cho Khoa.
Khoa tổ chức hội đồng nghiệm thu và xét chọn 7/4/2018
Nghiệm thu
đề tài gửi dự thi giải thưởng cấp Trường (sinh
viên bảo vệ trước hội đồng cấp Khoa).
IV. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP TRƯỜNG, TỔ
CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NCKH SV CẤP TRƯỜNG NĂM
HỌC 2017-2018
Phòng QLKH & HTQT tiếp nhận hồ sơ đề tài 10/4/2018
tham dự giải thưởng cấp Trường.
1
Xét duyệt
Xét chọn đề tài tham dự giải thưởng cấp 20/4/2018
Trường.
Nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết NCKH 27/4/2018
2
Hội nghị
sinh viên và Hội đồng xét giải quyết định xếp
hạng giải thưởng.
Trên đây là nội dung về việc đăng kí đề tài NCKH và kế hoạch triển khai hoạt động
NCKH của sinh viên năm học 2017-2018, đề nghị các đơn vị trong trường thực hiện nghiêm
túc thông báo này.
Nơi nhận:
- BGH;
- Các khoa;
- Lưu VT, P.QLKH & HTQT.
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