
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Số:       /KH-HTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2022 

KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN – HỌC VIÊN 
CAO HỌC CẤP KHOA NĂM 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên và học viên cao học 

năm 2022, Khoa Hệ thống Thông tin triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 

sinh viên – học viên cao học cấp Khoa năm 2022. Kế hoạch cụ thể như sau:  

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

STT Nội dung Thời gian Công việc Ghi chú  

1.  

Lập kế hoạch 01/06/2022-

30/06/2022 

- Lập kế hoạch căn cứ 

vào kế hoạch NCKH 

năm 2022 cấp Khoa, 

kế hoạch đăng ký đề 

tài NCKH SV cấp 

Trường. 

- Khuyến khích 

sinh viên, học 

viên cao học làm 

KLTN, luận văn 

phát triển thành 

đề tài NCKH cấp 

khoa 

- Khuyến khích đề 

tài có hợp tác của 

doanh nghiệp 

2.  

Tổ chức đăng 

ký 

01/07/2022-

30/07/2022 

- Thông báo 

- Sinh viên, học viên 

cao học nộp đề cương 

đề tài qua mạng. 

3.  
Xét duyệt, công 

bố kết quả  

01/08/2022-

10/08/2022 

- Khoa tổ chức xét 

duyệt và công bố kết 

quả 

4.  Thực hiện đề 

tài 

11/08/2022- 

11/02/2023  

- Thực hiện đề tài 



5.  

Bảo vệ, nghiệm 

thu đề tài 

12/02/2023-

28/02/2023 

- Nộp báo cáo nghiệm 

thu đề tài, chương 

trình máy tính. 

- Khoa tổ chức bảo vệ, 

nghiệm thu và công bố 

kết quả 

 

II. KINH PHÍ, THỜI GIAN THỰC HIỆN và SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN 

- Kinh phí thực hiện 1 đề tài: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng). 
- Thời gian thực hiện: 6 tháng. 
- Số lượng thành viên 1 đề tài: tối đa 2 sinh viên, học viên cao học. 

Để đẩy mạnh phong trào NCKH sinh viên – học viên cao học, đề nghị Thầy Cô 
khuyến khích sinh viên, học viên cao học tham gia. Đề nghị sinh viên tích cực và nghiêm 
túc tham gia theo kế hoạch trên.   

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Giảng viên; 
- Sinh viên; 
- Đoàn – Hội SV; 
- Lưu VT, HTTT. 
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