
BQ GIAO DI1JC vA DAO TO CQNG HOA xA HQI CIITU NGHiA VIT NAM 
TRIf(JNG IMI HQC XAY DIJNG HA NQI Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

3i /TB-DHXDI-IN Ha N47i, ngày 2  tháng nàm 2022 

THÔNG BAO 
V vic trin khai hot dng Nghiên cfru khoa hçc Sinh viên näm hyc 2022 - 2023 

Kinh gui: Các dcm vj trong truông 

Can cu1r Thông tu s 26/202111T-BGDDT ngày 17/9/202 1 quy djnh v hoat dng nghiên 

cu1ru khoa hçc cüa sinh vien trong cc' sô giáo dc di hQc; Thông ti.x s 45/202011T-BGDDT 

ngày 11/11/2020 v vic ban hành Quy ch xét tng Giãi thumg khoa hçc và cong ngh dành 

cho giãng viên tré vã sinh viên trong cc' sO giáo dic di h9c; 

Can cu1r Quy& djnh s 23 1/QD-DHXDHN cu1a Hiu trtiOng TnrOng Di h9e Xây dijng 

Ha Ni ngày 17/3/2022 v vic Ban hành Quy djnh v hot dng nghiên ci:ru khoa hçc cüa 

sinh viên TruOng Di hçc Xây dirng Ha Ni; 

Can cu1r Quyt djnh s 232/QD-DHXDHN cu1a Hiu tnr&ng Triz?mg Di hçc Xây dijng 

Ha NOi  ngày 17/3/2022 v vic cong  dim thurOng cho sinh viên có cong trInh nghiên cu1ru 

khoa hçc dt giài thrOng các cp, có các bài báo quc t ISJIScopus vâ Bng dc quyn sang 

ch& giãi pháp huu Ich; 

Can cu1r K hoach hot dng Khoa hçc và Cong ngh näm hçc 2022-2023; 

TnxOng Di hçc Xây dirng Ha NOi  thông báo cho eác don vj v k hoach trin khai hot 

dng nghiên cu1ru khoa h9c (NCKI-l) sinh viên nãm h9c 2022 - 2023 nhu sau: 

- Tu ngày 28/9/2022 dn 31/10/2022: Các Khoa thông báo cho các giãng viên và 

sinh viên däng k thirc hin d tài NCKH theo mu (Phy lyc 1,) 

+ Mi d tài CO Mi da 2 ngtrOi huOng dan. M6i giàng viên tham gia hirOng d.n chInh 

không qua 02 d tài; huOng dn phi có th là nguOi ngoài trtrOng cO chuyên mOn phü hçrp, 

- Mi d tài duçrc dang k Mi da 05 sinh viên thrc hin (trong do 01 truOng nhóm là 

sinh viên cüa TruOng). M& sinh viên tham gia Mi da 02 d tài, trong dO có Mi da 01 d tài 

là nhóm tnrmg. 

- TrtrOc ngày 15/11/2022: Các Khoa xét duyt và gi:ri danh m1c Mng hç'p v PhOng 

KFI&CN (Phy lyc 2). Các d tài &rçlc xét duyt bat Mu trin khai tr tháng 12/2022. 

- Thang 5/2023: Các Khoa trin khai kim tra tin dO th%rc hin d tài, gl'ri kt qua 

kim tra v PhOng KH&CN (së có thông báo chi tièt ké hogch thtc hiên). 

- Tháng 11/2023: Các Khoa M chu1rc ch.m so kháo; tp hçip báo cáo Mng k&, file báo 

cáo tOrn tAt và danh sách HOi  dng nghim thu d tài NCKH sinh viên gu1ri v 

Phông KH&CN. HOi  nghj KH&CN sinh viên näm hçc 2022-2023 dr kin duçic t chu1rc 
vào tháng 12/2023 (se có thông báo clii tiit ke ho0ch tlnrc hin). 



• HIU TRU1NG 
U TRIJ'ONG 

en Hoàng Giang 

Dira vào k& qua thirc hin d tãi cüa các nhóm sinh vien Nhà truông tin hânh xét cong 
dim thuâng cho sinh viên có d tài dat  giãi can ctr theo Quy& djnh s 232/QD-DHWHN 
ngày 17/3/2022. 

Nh.m nãng cao chit Iuçing cUa các d tâi và hoat dng NCKH sinh viên, giCip các d tâi 
cO th tip t11c tham gia các giái thrâng KH&CN a cp cao hcvn, Nba tnxang khuyn khIch các 
d tâi nghiên ciru có san ph.m: Bài báo däng tren tp ch.i uy tIn trong vâ. ngoài nuOc; 
Bài báo däng trong k yu hi thâo, hOi  ngh cAp quc gia vã quc tâ; Bang dc quyn sang 
ch, giãi pháp hüu Ich; Ti'ng diing trong thirc tin Co xác nhn cüa t chrc, dan vj sCr diving san 
phAm cüa d tài. 

Nhà trixông d nghj các dan vj thirc hin theo k hoach nêu trên, quan tam nâng cao chAt 
krcing và khuyn khich phong trào sinh viên NCKHA 

Nd nhçin: 
- Nhtr trên; 
- http://khcn.huce.edu.vn; 
-Luu:VT,KHCN. 


	Page 1
	Page 2

