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HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

 

Căn cứ Quyết định số 3167/QĐ-BGDĐT, ngày 26/6/2006 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại; 

Căn cứ Thông tƣ  số 14/2009/TT-BGDĐT, ngày 28/5/2009 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trƣờng cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-BTM, ngày 07/11/2006 của Bộ trƣởng Bộ 

Thƣơng mại (nay là Bộ Công Thƣơng) về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại; 

Căn cƣ́ Thông tƣ 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/06/2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục;  

Xét đề nghị của ông Trƣởng phòng Khoa học và Công nghệ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa 

học đối với sinh viên Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trƣởng phòng; Trƣởng khoa, trung tâm và sinh viên có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

Nơi nhận:        PHÓ HIỆU TRƢỞNG PHỤ TRÁCH 
- Bộ Công Thƣơng (báo cáo); 

- Nhƣ điều 3 (để thi hành);        

- Lƣu VT, KH&CN. 
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BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 
VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

 

(Ban hành theo Quyết định số 863/QĐ-CĐTM,  ngày 05/ 11/2014     

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại) 

 

I. Mục đích nghiên cứu khoa học của sinh viên 

 Nghiên cứu khoa học (NCKH) là nhiệm vụ và quyền lợi của sinh viên Trƣờng Cao đẳng 

Thƣơng mại, nhằm mục đích:  

 - Góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của Trƣờng; 

 - Giúp sinh viên tiếp cận và biết vận dụng các phƣơng pháp NCKH; 

 - Vận dụng kiến thức đã học và phƣơng pháp NCKH để giải quyết một số vấn đề khoa 

học và thực tiễn trong lĩnh vực đƣợc đào tạo… tại thời điểm sinh viên đang học.  

II. Đối tƣợng tham gia 

 - Tất cả sinh viên của Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại; 

 - Sinh viên có thể tham gia NCKH với tƣ cách cá nhân hoăc̣ nhóm sinh viên hoăc̣ côṇg 

tác nghiên cứu cùng giảng viên của trƣờng. 

III. Nguyên tắc tổ chức các hoạt động NCKH của sinh viên 

 - Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên; 

 - Phù hợp với nội dung chƣơng trình đào tạo và một số đòi hỏi thực tiễn của xã hội; 

 - Phù hợp với định hƣớng, kế hoạch hoạt động khoa học của Nhà trƣờng và không ảnh 

hƣởng đến việc học tập chính khóa của sinh viên. 

IV. Nôị dung và hiǹh thƣ́c nghiên cƣ́u khoa hoc̣ 

 1. Nôị dung nghiên cứu 

 - Nghiên cƣ́u cơ bản: Nghiên cƣ́u sâu các vấn đề lý thuyết trong chƣơng trình đào taọ ;  

 - Nghiên cƣ́u ƣ́ng duṇg : Vâṇ duṇg lý thuyết , ứng dụng các kết quả nghiên cứu có trƣớc 

để thực hiêṇ môṭ hay môṭ số nhiêṃ vu ̣cu ̣thể gắn với chuyên ngành đào taọ hoặc thực tế hoạt 

động của Nhà trƣờng. 

 2. Hình thức nghiên cứu 

 - Viết bài đăng trên các ấn phẩm NCKH trong và ngoài Trƣờng (bản tin, kỷ yếu hội 

thảo, các báo và tạp chí chuyên ngành); 

 - Viết bài tham luâṇ taị các hôị nghi ̣ , hôị thảo , hôị thi về khoa hoc̣ trong và ngoài 

trƣờng; 
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 - Thƣc̣ hiêṇ đề tài NCKH.  

 Sinh viên lƣạ choṇ đề tài nghiên cƣ́u trên cơ sở tƣ ̣phát hiêṇ vấn đề  hoăc̣ theo sƣ ̣hƣớng 

dâñ của giảng viên và gợi ý của Nhà trƣờng. Nhà trƣờng khuyến khích sinh viên lƣạ choṇ đề 

tài gắn với mục tiêu và nội dung đào tạo chuyên ngành mà sinh viên đang theo hoc̣ , có tính 

thời sƣ ̣và ý nghiã thƣc̣ tiêñ cao. 

 3. Kinh phí thực hiện 

  Nhà trƣờng hỗ trợ kinh phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ và khả năng thực tế. 

V. Quy triǹh viết bài báo, bài tham luận khoa học (gọi chung là bài báo) 

 - Sinh viên liên hê ,̣ theo dõi thông báo  của Nhà trƣờng, hƣớng dâñ tƣ̀ cố vấn học tập, 

Phòng Khoa học và Công nghệ (PKH&CN) hoặc tiếp cận các nguồn thông tin khác để biết 

thông tin về viêc̣ viết bài báo. 

 - Sinh viên tƣ ̣choṇ hoăc̣ tham khảo ý kiến của giảng viên để lƣạ choṇ chủ đề , tiến hành 

nghiên cƣ́u và viết bài báo. 

 - Sinh viên hoàn thiện bài báo , gƣ̉i bài đến nơi sẽ đăng bài để đƣợc xem xét , biên tâp̣ . 

Nếu nơi đăng bài không phải là PKH&CN, gƣ̉i về PKH&CN môṭ file copy bản thảo bài báo 

để theo dõi. 

 - Nếu bài báo đƣơc̣ đăng , sinh viên liên hê ̣với nơi đăng để nhâ ̣ n ấn phẩm dành cho tác 

giả. Trƣờng hợp nơi đăng bài không thuộc phạm vi Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại, sinh viên 

gƣ̉i về PKH&CN 01 bản copy bài báo chính thức để theo dõi, lƣu trƣ̃. 

VI. Quy triǹh tổ chƣ́c thƣc̣ hiêṇ đề tài nghiên cƣ́u khoa hoc̣ 

 1. Thông báo 

Căn cƣ́ điṇh hƣớng chung về NCKH của Hôị đồng Khoa hoc̣ và Đào taọ nhà trƣờng ; 

đầu mỗi năm học, PKH&CN phối hợp cùng các khoa và Đoàn trƣờng đề xuất Hiệu trƣởng 

ban hành kế hoạch và định hƣớng danh mục đề tài NCKH của sinh viên trong năm hoc̣. 

Các khoa , phòng chức năng , Đoàn trƣờng và cố vấn học tập đôṇg  viên, giúp đỡ sinh 

viên tham gia thực hiện kế hoạch NCKH đã ban hành.   

 2. Đăng ký đề tài 

- Dựa trên định hƣớng danh mục đề tài nghiên cứu và hƣớng dẫn của giảng viên, sinh 

viên lựa chọn đề tài nghiên cứu cụ thể, đăng ký tên đề tài, đề xuất và mời giảng viên hƣớng 

dẫn (GVHD). Nhà trƣờng khuyến khích cán bộ quản lý tham gia hƣớng dẫn sinh viên NCKH 

(dƣới đây gọi chung là GVHD). 

- Sau khi lựa chọn đề tài nghiên cứu, sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để trình bày 

ý tƣởng nghiên cứu và đƣợc hƣớng dẫn thêm; đồng thời truy cập website của Nhà trƣờng để 

tải các biểu mẫu đăng ký và tiến hành chuẩn bị hồ sơ. 

- Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký đề tài, sinh viên nộp về văn phòng khoa có liên quan 

và theo dõi lịch xét duyệt đề tài. 
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- Hồ sơ đề tài (Theo mẫu quy định của Nhà trƣờng) gồm: 

+ Phiếu đăng ký đề tài (M1); 

+ Đề cƣơng chi tiết của đề tài (M2); 

+ Dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện đề tài (M3). 

 3. Xét duyệt đề tài cấp khoa 

 - Không quá 03 tuần kể tƣ̀ ngày nhâṇ đủ hồ sơ đăng ký đề tài của sinh viên, Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo khoa hoàn thành việc lập kế hoạch, tổ chức họp xét duyệt đề tài và phân 

công GVHD sinh viên nghiên cứu; 

 - Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa thông báo kết quả xét duyêṭ đề tài cho sinh viên 

và GVHD; 

 - Sinh viên hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký đề tài theo kết luận của Hội đồng và nộp về Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo khoa; 

 - Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa xác nhận và gửi một bộ copy hồ sơ hoàn chỉnh về 

PKH&CN cùng Biên bản họp xét duyệt đề tài. 

 4. Xét duyệt đề tài cấp trường 

- Từ  tháng 11 hàng năm, các khoa phối hợp với PKH&CN đề xuất Nhà trƣờng tổ chức 

họp xét duyệt tên đề tài và kinh phí hỗ trợ sinh viên NCKH; 

- Kết quả xét duyệt đƣợc thông báo về các khoa và các tác giả đăng ký đề tài để có cơ sở 

thực hiện tiếp theo. Sau khi đƣợc Hội đồng xét duyệt đề tài cấp trƣờng đồng ý triển khai, sinh 

viên tiến hành nghiên cứu và báo cáo kết quả thực hiện đề tài. 

 5. Tiến hành nghiên cứu và viết báo cáo kết quả  

- Sinh viên tiến hành nghiên cƣ́u theo tiến độ. 

- GVHD giúp đỡ sinh viên về chuyên môn. 

- Khoa đôn đốc, nhắc nhở; hƣớng dâñ, giúp đỡ sinh viên về thủ tuc̣ và t háo gỡ các khó 

khăn (nếu có ). Nếu cần thiết, khoa và GVHD phối hợp với PKH&CN để giải quyết vấn đề 

nảy sinh. 

- Xử lý thay đổi trong quá trình thực hiện nghiên cứu: Nếu cần điều chỉnh về tên đề tài 

hay thay đổi một số nội dung trong đề cƣơng chi tiết cho phù hợp với thực tế; sinh viên làm 

đơn theo mẫu quy định, kèm đề cƣơng chi tiết mới, gửi về khoa, bộ môn để giải quyết nhƣ 

giai đoạn xét duyệt đề tài (M10). 

 Khoa thông báo ngay những thay đổi trên (nếu có) cho PKH&CN biết để theo dõi. 

 6. Đánh giá, nghiêṃ thu đề tài 

 - Sinh viên nôp̣ báo cáo kết quả NCKH có xác nhận của GVHD về văn phòng khoa. 

 - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm 

thu. Số lƣợng nhân sự do Chủ tịch Hội đồng quyết định nhƣng ít nhất có 05 thành viên gồm 

Chủ tịch, 02 Phản biện, 01 Ủy viên thƣ ký, 01 Ủy viên.  
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 - Khoa sắp xếp, chuẩn bị và thông báo lic̣h hop̣ Hôị đồng . Trƣớc khi họp, tất cả thành 

viên Hội đồng đều phải có Phiếu nhận xét và đánh giá, chấm điểm đề tài. 

 - Sau khi đƣợc nghiệm thu, sinh viên hoàn thiện Báo cáo kết quả nghiên cứu theo kết 

luận của Hội đồng và gửi về văn phòng khoa.  

 - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa kiểm soát việc hoàn thiện, lập báo cáo 

tổng hợp và tập hợp tất cả các tài liệu liên quan đến từng đề tài thành các bộ hồ sơ; lƣu tại 

khoa một bộ gốc, gửi về PKH&CN một bản sao và nộp Thƣ viện một bản báo cáo kết quả 

nghiên cứu theo từng đề tài. 

 7. Hội nghị sinh viên NCKH cấp trường 

 Cuối mỗi năm học, PKH&CN phối hợp với các khoa, các phòng chức năng liên quan và 

Đoàn trƣờng lập kế hoạch, đề xuất tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp trƣờng. Tại hội 

nghị này, nhà trƣờng sẽ lập Hội đồng đánh giá các kết quả NCKH của sinh viên và đề nghị 

khen thƣởng những đề tài xuất sắc, phát triển nghiên cứu những đề tài có triển vọng tốt. 

 8. Ứng dụng và phổ biến kết quả NCKH của sinh viên  

 - Các khoa phối hợp với PKH&CN đề xuất Hiệu trƣởng phƣơng án ứng dụng và phổ 

biến kết quả NCKH của sinh viên. 

 - Kết quả NCKH của sinh viên đƣợc phổ biến rộng rãi trong trƣờng thông qua thông 

báo nội bộ, Bản tin Khoa học, website và thƣ viện. 

 - Những đề tài NCKH xuất sắc có thể đƣợc gƣ̉i tham dƣ ̣các hôị thi về sinh viên NCKH 

ở cấp cao hơn (ngoài trƣờng). 

 9. Thanh toán kinh phí hỗ trợ sinh viên NCKH 

  Phòng Tài chính Kế toán nhà trƣờng hƣớng dẫn các khoa và sinh viên làm các thủ tục 

theo quy định để đƣợc thanh toán kinh phí hỗ trợ sinh viên NCKH. 

  Thời gian thanh toán: Sau khi hoàn thành thủ tục nghiệm thu đề tài ở cấp khoa và tác 

giả đã gửi tóm tắt kết quả nghiên cứu về PKH&CN để đăng trên Bản tin Khoa học hoặc 

website của Nhà trƣờng.  

VII. Biểu mẫu áp dụng 

Để thuận tiện cho việc thực hiện và quản lý, Nhà trƣờng thống nhất áp dụng các biểu 

mẫu sau (đính kèm với Quy định này): 

M1. Phiếu đăng ký đề tài NCKH; 

M2. Đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH; 

M3. Dự toán hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài NCKH; 

M4. Biên bản họp xét duyệt đề tài NCKH; 

M5. Bố cục Báo cáo đề tài NCKH; 

M6. Phiếu nhận xét đề tài NCKH; 

M7. Phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH; 

M8. Phiếu tổng hợp điểm đánh giá đề tài NCKH; 
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M9. Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH; 

M10. Giấy đề nghị điều chỉnh tên/đề cƣơng chi tiết đề tài NCKH; 

VIII. Trách nhiệm, quyền lợi của sinh viên và các đơn vị, cá nhân liên quan 

 Trách nhiệm , quyền lơị của sinh viên và các đơn vị, cá nhân liên quan đƣơc̣ thƣc̣ hiêṇ 

theo Quy định về nghiên cƣ́u khoa hoc̣ của sinh viên do Bô ̣Giáo dục và Đào tạo ban hà nh và 

các quy định hiêṇ hành của Trƣờng. Cụ thể: 

1. Trách nhiệm 

 1.1. Sinh viên  

- Tích cực tham gia các hoạt động NCKH trong quá trình theo học tại trƣờng và thực 

hiện đề tài NCKH đƣợc giao theo hợp đồng đã ký. 

- Trung thực, nghiêm túc và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành trong quá 

trình hoạt động NCKH.  

 1.2. Phòng Khoa học và Công nghệ 

- Giúp Hiệu trƣởng chỉ đạo, quản lý hoạt động NCKH của sinh viên; 

- Phối hợp, hỗ trợ các phòng, khoa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh 

viên và Câu lạc bộ Sinh viên NCKH để tổ chức, triển khai hoạt động NCKH của sinh viên; 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc các hoạt động NCKH của sinh viên về danh 

mục đề tài, thủ tục đăng ký, xét duyệt, đánh giá, nghiệm thu; kiểm tra tiến độ thực hiện; phối 

hợp với Phòng Tài chính - Kế toán và khoa giải quyết các thủ tục hỗ trợ kinh phí cho các đề 

tài; 

- Đề xuất phƣơng án ứng dụng kết quả NCKH của sinh viên vào thực tiễn trong phạm vi 

và điều kiện cho phép của Trƣờng.  

 1.3. Các Phòng chuyên môn khác và Đoàn trường 

- Thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ đƣợc giao nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt 

động NCKH của sinh viên; 

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định hiện hành về NCKH của sinh viên. 

1.4. Các khoa  

- Vận động, giúp đỡ sinh viên tham gia NCKH; 

- Phân công và tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên hƣớng dẫn sinh viên NCKH;  

- Tổ chức hƣớng dẫn cho sinh viên về phƣơng pháp NCKH và các chuyên đề theo 

chuyên môn của khoa;  

- Thực hiện các trách nhiệm khác có liên quan trong văn bản này. 

1.5. Giảng viên 

- Gợi ý đề tài nghiên cứu, hƣớng dẫn sinh viên lựa chọn, đăng ký và thực hiện đề tài 

NCKH;  

- Theo dõi, giúp đỡ sinh viên trong quá trình đăng ký, thực hiện đề tài và giải quyết các 

thủ tục liên quan theo đúng kế hoạch đã đăng ký; 
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- Liên đới, chịu trách nhiệm về nội dung đề tài nghiên cứu của sinh viên.  

2. Quyền lợi 

  2.1. Sinh viên 

 - Đƣợc hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành; 

 - Công bố kết quả nghiên cứu trên Bản tin Khoa học nội bộ, website và các ấn phẩm 

khác của trƣờng; 

 - Đƣợc Nhà trƣờng cấp giấy chứng nhận tham gia NCKH; 

 - Đƣợc ƣu tiên xét cấp học bổng, xét các danh hiệu thi đua và khen thƣởng theo các quy 

định hiện hành của nhà trƣờng.      

  2.2. Giảng viên hướng dẫn 

 - Đƣợc tính giờ chuẩn NCKH (Theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên); 

 - Đƣợc ƣu tiên xét các danh hiệu thi đua và khen thƣởng khác tùy thuộc vào thành tích 

hƣớng dẫn sinh viên NCKH. 

  2.3. Các Phòng chuyên môn khác và Đoàn trường 

 - Đƣợc bồi dƣỡng theo thực tế và quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trƣờng (thông qua đề 

nghị của đơn vị); 

 - Đƣợc xét đánh giá kết quả công tác, ƣu tiên xét danh hiệu thi đua và khen thƣởng theo 

các quy định hiện hành của nhà trƣờng. 

IX. Tổ chức thực hiện 

Quy định này đƣơc̣ phổ biến đến tất cả các phòng , trung tâm, khoa, bô ̣môn, lớp hoc̣ và 

Đoàn trƣờng để biết và thƣc̣ hiêṇ tƣ̀ năm hoc̣ 2014 - 2015.  

Trong quá trình thƣc̣ hiêṇ quy định này , nếu có khó khăn , vƣớng mắc hoăc̣ cần bổ sung , 

sƣ̉a đổi thì liên hê ̣ PKH&CN để phối hợp giải quyết hoặc đề xuất Hiệu trƣởng quyết định 

theo thẩm quyền.  

                                                                                              

PHÓ HIỆU TRƢỞNG PHỤ TRÁCH 
Nơi nhâṇ:                  

- Các phòng, khoa, trung tâm;      

- Đoàn trƣờng;        

- Các lớp cao đẳng (để T/hiện);               (Đã ký và đóng dấu) 
- Lƣu VT, KH&CN.    

            

                ThS. Đinh Văn Tuyên  
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BỘ CÔNG THƢƠNG 

  TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

KHOA………………. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 20.... 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

Năm học 20… - 20… 
 

1. Tên đề tài: ................................................................................................................. 

2. Tác giả /Nhóm tác giả  

Số 

TT 
Họ và tên Ngày sinh 

Lớp 

sinh hoạt 
Điện thoại Ghi chú 

1     Chủ nhiệm 

2      

 

3. Giảng viên hƣớng dẫn   

Họ và tên: ……….……………………………………. Chức vụ: ……………….. 

Đơn vị công tác………………………………………………………………………. 

Số điện thoại……………………. Email…………………………………………….. 

4. Tóm tắt sự cần thiết; vấn đề nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu và phƣơng hƣớng 

thực hiện đề tài nghiên cứu 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

5. Thời gian thực hiện đề tài (dự kiến) 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

TRƢỞNG KHOA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

 

M1 
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BỘ CÔNG THƢƠNG 

  TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

KHOA………………. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 20.... 
 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
 

  

Tên đề tài:.............................................................................................................. 

Chủ nhiệm đề tài:................................................................................................... 

1. Lý do chọn đề tài 

(Sơ lược lịch sử nghiên cứu, sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài này, tính phù hợp, tính 

khả thi) 

2. Đối tƣợng nghiên cứu 

(Là bản chất sự vật hoặc hiện tượng cần được xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu. Ví 

dụ đề tài Tổ chức học tập theo nhóm trong sinh viên trường Cao đẳng Thương mại thì đối tượng 

nghiên cứu có thể là phương pháp và hình thức tổ chức học tập theo nhóm trong sinh viên Trường 

Cao đẳng Thương mại ) 

3. Khách thể nghiên cứu 

(Là vật mang đối tượng nghiên cứu. Ví dụ đề tài Tổ chức học tập theo nhóm trong sinh viên 

trường Cao đẳng Thương mại thì khách thể nghiên cứu là sinh viên trường Cao đẳng Thương mại) 

4. Đối tƣợng khảo sát  

(Là một bộ phận đủ đại diện cho khách thể nghiên cứu được lựa chọn để xem xét. Ví dụ đề tài 

Tổ chức học tập theo nhóm trong sinh viên trường Cao đẳng Thương mại thì đối tượng khảo sát có 

thể là  một số lớp sinh viên (cụ thể) tại trường Cao đẳng Thương mại) 

5. Mục tiêu nghiên cứu 

(Là câu trả lời của câu hỏi “làm cái gì ?”, “đạt được cái gì ?”) 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

(Là những việc cần làm để đạt được mục tiêu nghiên cứu) 

7. Phạm vi nghiên cứu 

(Là giới hạn về quy mô, không gian, thời gian của đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát. Ví dụ đề 

tài Tổ chức học tập theo nhóm trong sinh viên trường Cao đẳng Thương mại thì nội dung nghiên cứu có thể 

là phương pháp, hình thức tổ chức học tập theo nhóm của sinh viên trường Cao đẳng Thương mại; Không 

gian:hoạt động, học tập ngoài giờ lên lớp của sinh viên cao đẳng trường Cao đẳng Thương mại; Thời gian 

khảo sát, nghiên cứu: từ tháng … năm 20… đến tháng … năm 20…) 

8. Phƣơng pháp thu thập và xử lý thông tin  

(Ví dụ nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn bằng bảng câu hỏi, thực nghiệm giảng dạy hoặc kiểm tra.., 

phân tích thống kê, sử dụng phần mềm Excel, SPSS....) 

9.  Phƣơng tiện và điều kiện khác phục vụ nghiên cứu (nếu có) 

10. Dàn bài báo cáo tổng kết đề tài  

(Theo Bố cục qui định đối với đề tài NCKH - M5) 

11. Danh mục tài liệu tham khảo 

  Ngày      tháng     năm 20.... 

             TRƢỞNG KHOA            GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN        CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

M2 
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BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

KHOA ……………………….. 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIÊṬ NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Ngày      tháng     năm 20... 

DỰ TOÁN HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN  

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

Năm học 20… - 20…. 
 

Kính gửi:  - Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại 

  - Phòng Tài chính - Kế toán 

  - P. Khoa học và Công nghệ 

  - Khoa …………. 

Tên đề tài: ….......................................................................................................... 

Chủ nhiệm đề tài:................................................................................................... 

Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các khoản mục công việc của đề tài bao gồm:  

TT Nội dung các khoản mục  Đvt 
Khối 

lƣợng 
Đơn giá Th. tiền (đ) Ghi chú 

1 Kinh phí điều tra, khảo sát..      

2 
Tổng hợp, xử lý thông tin 

điều tra…. 
    

 

3 
Văn phòng phẩm, in ấn 

hoàn chỉnh đề tài… 
    

 

Tổng cộng      

Đề nghị Nhà trường hỗ trợ      

Số tiền dự toán thực hiện: .................................................................................................. 

Bằng chữ: .................................................................................................................... 

Số tiền đề nghị hỗ trợ:.......................................................................................................... 

Bằng chữ: .................................................................................................................... 

(Ghi chú: Nên kèm theo thuyết minh cụ thể để có cơ sở xem xét, phê duyệt) 
 

TRƢỞNG KHOA          GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN           CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

                                                                                          

 

 

HIỆU TRƢỞNG             PHÒNG TC-KT                       PKH&CN 

   

M3 



 

  11 

 

BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

KHOA .......................... 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIÊṬ NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày …. tháng…. năm… 

 

 

BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYÊṬ  

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN  

Năm học 20… - 20…. 

1. Tên đề tài: ............................................................................................................... 

2. Chủ nhiệm đề tài: ................................................................................................... 

3. Thành viên cùng tham gia:……………………………………………………….. 

4. Giảng viên hƣớng dẫn: ........................................................................................... 

5. Đơn vị chủ trì đề tài: .............................................................................................. 

6. Quyết định thành lập hội đồng số:  ............................................................. 

7. Ngày họp: ............................................................................................................... 

8. Địa điểm: ................................................................................................................ 

9. Danh sách thành viên hội đồng 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ hội đồng 

1.   Chủ tịch hội đồng 

2.   Phản biện  1 

3.   Phản biện  2 

4.   Thƣ ký hội đồng   

 ....    

 

10.  Nhận xét và góp ý của thành viên hội đồng 

 ..............................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................ ….. 

11. Giải trình của tác giả/ nhóm tác giả 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

12. Trao đổi thảo luận 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

13. Kết luận của Chủ tịch hội đồng 

Kết luận của Hôị đồng:  □ Duyêṭ   □ Không duyêṭ 

      CHỦ TỊCH  THƢ KÝ  

M4 
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BỐ CỤC BÁO CÁO 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA  SINH VIÊN  

 

Trang bìa: gồm một bìa chính và một bìa phụ, kết cấu nhƣ sau 

 

 

BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

KHOA…......... 
 

 
 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

 
<TÊN ĐỀ TÀI> 

 
Ngƣời thực hiện: <SV, Họ và tên> 

Lớp:............... 

 GVHD: ……….. 

 

 

 

 

 

 

 

Đà Nẵng, tháng – năm… 

M5 

14 in hoa, đứng, nhạt 
16 in hoa, đứng, đậm 

Gạch liền = 1/3 tên 

18 in hoa, đứng, đậm 

14 in thƣờng, đứng, đậm 

16 in thƣờng, đứng, nhạt 

H 3.2 x W 5, Wmax = 5cm 

14 in hoa, đứng, đậm 

14 in thƣờng, nghiêng, đậm 
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Mục lục: gồm các nội dung chính của báo cáo và số trang tƣơng ứng 

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài: Trình bày sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu, sự cần thiết phải nghiên 

cứu, tính phù hợp, tính khả thi. 

2. Đối tƣợng nghiên cứu: Nêu rõ bản chất sự vật hoặc hiện tƣợng cần đƣợc xem xét và 

làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu.  

3. Khách thể nghiên cứu: Nêu ra vật mang đối tƣợng nghiên cứu.   

4. Đối tƣợng khảo sát: Là một bộ phận đủ đại diện cho khách thể nghiên cứu đƣợc lựa 

chọn để xem xét.  

5. Mục tiêu nghiên cứu: Nêu rõ đề tài “làm đƣợc cái gì ?”, “đạt đƣợc cái gì ?” 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu: Chỉ ra những việc cần làm để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu. 

7. Phạm vi nghiên cứu: Là giới hạn về quy mô, không gian, thời gian của đối tƣợng 

nghiên cứu, đối tƣợng khảo sát.  

9. Phƣơng pháp thu thập và xử lý thông tin: Nêu ra các phƣơng pháp cụ thể đƣợc áp 

dụng.  

10. Dàn bài của báo cáo tổng kết của đề tài: Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, kiến 

nghị; nội dung chính của báo cáo gồm có 3 chƣơng: 

Chƣơng I. Cơ sở lý luận của đề tài  

Chƣơng II. Thực trạng của đề tài  

Chƣơng III. Giải quyết vấn đề  

 

Phần thứ hai: NỘI DUNG 

 Chƣơng I. Cơ sở lý luận của đề tài (tên chƣơng lựa chọn phù hợp, nhƣng bản chất vẫn 

là cơ sở lý luận.  

 Nội dung chƣơng này thƣờng bao gồm các nội dung sau đây:  

 - Các định nghĩa về các thuật ngữ, các khái niệm chính yếu mà đề tài phải sử dụng trong 

quá trình nghiên cứu. Ví dụ: Đề tài về cải tiến phƣơng pháp dạy học thì có thể có khái niệm 

phƣơng pháp dạy học, phƣơng pháp dạy học tích cực; đề tài về xây dựng ngân hàng câu hỏi 

trắc nghiệm khách quan thì có khái niệm câu hỏi trắc nghiệm khách quan; đề tài về đổi mới 

cơ chế quản lý đào tạo có khái niệm cơ chế quản lý đào tạo 

 - Những vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực đề tài nghiên cứu. Ví dụ nhƣ lý luận về dạy học, 

phƣơng pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập, quản lý, các yếu tố tạo thành chất lƣợng đội 

ngũ… 

 - Các luận điểm, các quan điểm khoa học.  

 - Các cơ sở chính trị và pháp lý có liên quan, nhƣ các chủ trƣơng, đƣờng lối, nghị quyết, 

chỉ thị... về lĩnh vực nghiên cứu.  

 - Kết thúc chƣơng I có thể có “Kết luận chƣơng I” để nêu lên vấn đề quan trọng cần lƣu 

ý, tiếp tục giải quyết hoặc làm cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo.  

 - Nêu sơ lƣợc lịch sử của vấn đề nghiên cứu.  

 - Các luận điểm, các kết quả nghiên cứu trƣớc đó (nếu có).  
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 Chƣơng II. Thực trạng của đề tài (tên chƣơng cụ thể lựa chọn phù hợp với tên đề tài.  

 Nội dung chƣơng này thƣờng bao gồm các nội dung sau đây:  

 - Tình hình đề tài hiện nay: thực trạng của vấn đề nghiên cứu. Có thể có  những số liệu 

thống kê, những tƣ liệu, những điều tra để minh chứng cho thực trạng của vấn đề.  

 - Nêu rõ quan điểm của bản thân và những tồn tại (những vấn đề) cần giải quyết.  

 - Kết luận chƣơng II, nêu chi tiết các nhiệm vụ cần giải quyết và sẽ đƣợc thực hiện ở 

chƣơng  III.  

 Chƣơng III. Giải quyết vấn đề (tên chƣơng lựa chọn cho phù hợp để nêu lên phƣơng 

pháp, quy trình thực hiện và kết quả nghiên cứu hay phƣơng án giải quyết vấn đề)  

 Nội dung chƣơng này thƣờng bao gồm các nội dung sau đây:  

 - Trình bày các giai đoạn nghiên cứu, cách thức sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu.  

 - Các dẫn liệu, số liệu, các kết quả điều tra, thí nghiệm…đã thu thập đƣợc.  

 - Dựa vào các giả thuyết, giả định khoa học đã nêu để phân tích, nhận xét từ đó rút ra 

các kết luận cho từng vấn đề đã đƣợc nghiên cứu.  

 - Nêu bật những phát hiện, những kết luận độc đáo, mới mẻ đã thu thập đƣợc qua thực tế 

nghiên cứu, ứng dụng. 

 Lƣu ý: Đối với các đề tài thuộc “các giải pháp”, “các biện pháp" thì chƣơng này nêu lên 

các giải pháp hoặc các biện pháp để giải quyết vấn đề. Đây là chƣơng cần tập trung để có 

những phát hiện, những kết luận mới.  

 

Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Phần này tóm tắt một cách cô đọng nhất, thể hiện tập trung tất cả các kết quả nghiên cứu 

đã đạt đƣợc. Nêu lên những kết luận chính, cơ bản nhất rút ra từ các kết quả nghiên cứu ở 

chƣơng III. Kết luận phải có cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn vững vàng, tính triển vọng của 

vấn đề. Kết luận cần trình bày sáng sủa, sâu sắc.  

 Sau kết luận, nên đƣa ra những đề xuất, kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu. 

 11. Phụ lục (nếu có)  

 12. Danh mục tài liệu tham khảo (ghi các tài liệu chính) 
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BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

KHOA…………........ 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIÊṬ NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU NHẬN XÉT 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 
 

   

- Tên đề tài: ................................................................................................ 

- Họ và tên chủ nhiệm đề tài: .................................................................... 

- Học vị, họ và tên, chức vụ của ngƣời nhận xét (phản biện): .............................. 

................................................................................................................................ 

 
Nội dung nhận xét: 

1.  Về hình thức 

... 

... 

2.  Về ngôn ngữ 

... 

... 

3.  Về nội dung khoa học 

... 

... 

4. Nhận xét cụ thể khác  

 (Tính tính mới, sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả mang lại…) 

... 

... 

5.  Nhận xét chung và kiến nghị 

... 

... 

             

Đà Nẵng, ngày ...  tháng ... năm 20... 

          Ngƣời nhận xét 
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BỘ CÔNG THƢƠNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 KHOA…............ 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 
 

 

1. Họ và tên thành viên hội đồng: ........................................................................... 

2. Bộ phận công tác: .................................................................. 

3. Tên đề tài: ..................................................................................................... 

4. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ..................................................................................... 

5. Ngày họp hội đồng: ................................6. Địa điểm họp: ...................................... 

7. Quyết định thành lập hội đồng số: ....            ngày ..... tháng ..... năm 200... 

8. Điểm đánh giá của thành viên hội đồng: 

Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm 

qui định 

Điểm 

thành 

viên 

1 Đổi mới 

1 Đề tài phù hợp với định hƣớng NCKH 

và phát huy sáng kiến của nhà trƣờng 
10 

 

2 Đối tƣợng nghiên cứu có tính mới và 

thể hiện sự sáng tạo của chủ đề tài 
10 

 

2 Lợi ích 

3 
Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao 

nhận thức (về mặt lý thuyết) 
10 

 

4 

Kết quả nghiên cứu góp phần giải quyết 

đƣợc vấn đề thực tiễn (áp dụng đƣợc và 

đem lại hiệu quả thiết thực) 

20 

 

3 Khoa học 

5 Phƣơng pháp nghiên cứu, khảo sát, 

thực nghiệm và xử lý dữ liệu phù hợp  
20 

 

6 
Trình bày báo cáo có tính khoa học 

(gọn, rõ ràng, chặt chẽ và dễ hiểu…) 
10 

 

4 Khả thi 
7 Có thể áp dụng vào thực tế tại trƣờng, 

đơn vị một cách thuận lợi, dễ dàng 
10 

 

5 Hợp lệ 8 Hình thức trình bày báo cáo, kể cả trích 

dẫn đúng qui định; viết đúng ngữ pháp 
10 

 

Tổng 100  

 - Qui định đánh giá: Loại xuất sắc: từ 90-100 điểm; Loại tốt: 80-89 điểm; Loại khá: từ 

70 đến 79 điểm; Loại trung bình: từ 50 đến 69 điểm. Không đạt: dƣới 50 điểm. 

 - Đánh giá của thành viên hội đồng : loại ....………………                        

    Đà Nẵng, ngày ... tháng...năm 20.... 

        Thành viên hội đồng 
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 BỘ CÔNG THƢƠNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 KHOA……......... 

 

 

TỔNG HỢP ĐIỂM NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CỦA SINH VIÊN TỪ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

(Theo Quyết định thành lập Hội đồng số: … ngày … tháng … năm 20…) 

 

1. Tên đề tài: 

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: 

Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí 

Điểm đánh giá của thành viên 

Số 1 Số 2 Số 3 Số 4 Số 5 TB 

1 
Đổi 

mới 

1 Đề tài phù hợp với định hƣớng 

NCKH và phát huy sáng kiến của 

nhà trƣờng 

      

2 
Đối tƣợng nghiên cứu có tính mới và 

thể hiện sự sáng tạo của chủ đề tài 

      

2 
Lợi 

ích 

3 
KQNC góp phần nâng cao nhận thức 

(về mặt lý thuyết) 

      

4 

KQNC góp phần giải quyết đƣợc vấn 

đề thực tiễn (áp dụng đƣợc và đem 

lại hiệu quả thiết thực) 

      

3 
Khoa 

học 

5 

Phƣơng pháp nghiên cứu, khảo sát, 

thực nghiệm và xử lý dữ liệu phù 

hợp  

      

6 
Trình bày báo cáo có tính khoa học 

(gọn, rõ ràng, chặt chẽ và dễ hiểu…) 

      

4 Khả 

thi 7 

Có thể áp dụng vào thực tế tại 

trƣờng, đơn vị một cách thuận lợi, dễ 

dàng 

      

5 Hợp 

lệ 8 

Hình thức trình bày báo cáo, kể cả 

trích dẫn đúng qui định; viết đúng 

ngữ pháp 

      

Tổng       

 - Qui định đánh giá: Loại xuất sắc: từ 90-100 điểm; Loại tốt: 80-89 điểm; Loại khá: từ 

70 đến 79 điểm; Loại trung bình: từ 50 đến 69 điểm; Không đạt: dƣới 50 điểm. 

 - Đánh giá tổng hợp của thành viên hội đồng : loại ....………………                      

       Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 20… 

          CHỦ TỊCH       THƢ KÝ  
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 BỘ CÔNG THƢƠNG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 KHOA…….......... 

 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN  

 

1. Tên đề tài: ..................................................................................................... 

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ..................................................................................... 

3. Cơ quan chủ trì đề tài: .............................................................................................. 

4. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trƣờng số: ............ ngày 

..... tháng ..... năm 20... 

5. Ngày họp hội đồng: ................................................................................................. 

6. Các thành viên của hội đồng: 

Họ và tên Đơn vị Chức vụ hội đồng 

1.   Chủ tịch  

2.   Phản biện 1  

3.   Phản biện 2  

4  Uỷ viên  

5 

.... 

 Thƣ ký   

 a. Có mặt:.......ngƣời   b. Vắng mặt:........ngƣời 

7. Nội dung, diễn biến cuộc họp: 

- Ngƣời chủ trì: 

- Ngƣời báo cáo thủ tục: 

- Ngƣời trình bày kết quả NCKH: 

(Tài liệu báo cáo có bản in kèm theo) 

- Ý kiến tại cuộc họp: 

.............................................................................................................................. 

8. Kết quả bỏ phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài: 

- Số phiếu phát ra: .........................phiếu. Số phiếu thu vào: ........................phiếu 

- Tổng số điểm:..................../ 100             Điểm bình quân:.................. 

- Đề nghị của Hội đồng::.................................................................................... 

9. Kết luận của Hội đồng (về tính khoa học, công nghệ của công trình nghiên cứu, khả 

năng triển khai và ứng dụng vào thực tiễn, hiệu quả kinh tế - xã hội...): 

...................................................................................................................................... 

 CHỦ TỊCH THƢ KÝ  
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GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Điều chỉnh tên / đề cương chi tiết đề tài NCKH của sinh viên 

 

Kính gửi:  - Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại 

- Phòng Khoa học và Công nghệ 

- Khoa ……….. 

- Giảng viên hƣớng dẫn 

  

 Tôi tên là:………………………………………………………………… 

 Sinh viên lớp:……………. Khoa: ……………………………………... 

 Chủ nhiệm đề tài NCKH:……………………………………………….. 

 Sau một thời gian nghiên cứu thực hiện đề tài, chúng tôi gặp một số khó khăn nhƣ sau: 

………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..…………………………….. 

 Kính đề nghị Hội đồng và Hiệu trƣởng cho phép chúng tôi đƣợc điều chỉnh tên/ đề 

cƣơng chi tiết đề tài cụ thể nhƣ sau:  

………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..…………………………… 

(Nếu là đề cương chi tiết thì đính kèm bản mới) 

 Kính mong Hội đồng và thầy Hiệu trƣởng quan tâm và xem xét giải quyết, tạo điều kiện 

thuận lợi cho tác giả tiếp tục thực hiện đề tài. 
 

         Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 20… 

TRƢỞNG KHOA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

         

 

 

 

 

 HIỆU TRƢỞNG PKH&CN   

 

 
 

 

 

 

BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI 

 

 

 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIÊṬ NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
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