
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 
 

Số:       /TB-ĐHGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2016 

                          THÔNG BÁO 
                   V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016-2017 
 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Cơ sở II 
Theo kế hoạch hoạt động KHCN của Nhà trường, Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh 

viên năm học 2016 - 2017 dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4 năm 2017.  
Để chuẩn bị cho Hội nghị đạt kết quả tốt Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ 

động thực hiện các công việc sau: 
 - Triển khai tới các bộ môn để thông báo cho sinh viên thực hiện đăng ký đề tài. 

- Tổ chức xét duyệt, tổng hợp và lập danh mục đề tài NCKH của sinh viên thuộc đơn vị 
quản lý, theo các tiêu chí sau: 

 + Mỗi cán bộ, giảng viên không hướng dẫn quá 02 đề tài. 
 + Mỗi đề tài do 01 người hướng dẫn. 
 + Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, trong đó phải 

xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính. 
 + Mỗi sinh viên không tham gia quá 01 đề tài. 
 + Nội dung đề tài NCKH của sinh viên không được trùng với nội dung đề tài tốt nghiệp. 
Để tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động KHCN, từ năm học 

2016-2017 việc quản lý các đề tài NCKH của sinh viên sẽ được thực hiện trên văn phòng 
điện tử của các đơn vị từ ngày 15/8/2016. Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin sẽ 
gửi thông báo hướng dẫn cách sử dụng và đăng ký đề tài tới các đơn vị. 

Danh mục các đề tài sau khi đã được các Khoa duyệt trên văn phòng điện tử và xuất ra 
như mẫu gửi kèm xin gửi về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 07 tháng 9 năm 2016 
để Nhà trường xét duyệt, ra quyết định giao nhiệm vụ.  

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ, ĐT: 04 - 3834 7611  
 

     KT. HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 - Như trên, TTUDCNTT; 

- BGH (để báo cáo);  
- Lưu: HCTH, KHCN.    

       
              PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh   



T
T Tên đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Kết quả nghiên cứu dự 

kiến

Sinh viên thực 
hiện (SV chịu 
trách nhiệm 

chính ghi đầu 
tiên, in đậm)

Lớp
Người hướng dẫn 
(ghi rõ học hàm, 

học vị)
Nguyễn Văn A CĐ5X
Nguyễn Văn B CĐ5X
Nguyễn Văn C CĐ5X
Nguyễn Văn D CĐ5X
Nguyễn Văn E CĐ5X

(danh sách được xuất ra từ Văn phòng điện tử của các Khoa, mục Nghiên cứu khoa học của sinh viên)

ĐƠN VỊ:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017
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ThS. Nguyễn Văn F

(kèm theo Thông báo số        /TB-ĐHGTVT ngày      tháng 8 năm 2016)

(ký, họ và tên)
Trưởng Khoa
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