CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
Số: 363/KH- HK -QLKH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Liên hoan khoa học sinh viên UEH” năm 2017
ăn cứ Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường ại học và
ao đẳng ban hành kèm theo hông tư số 19/2012/ ngày 01 tháng 6 năm
2012 của ộ trưởng ộ iáo dục và ào tạo;
ăn cứ Quy định về công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên rường ại
học Kinh tế P. Hồ hí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3421/Q - HK QLKH ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng rường ại học Kinh tế P. Hồ
Chí Minh;
heo đề xuất của Phòng QLKH-H Q ,
H oàn rường ại học Kinh tế P.
Hồ hí Minh; Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch với các nội dung như sau:
I. Mục đích
hương trình “Liên hoan nghiên cứu khoa học sinh viên UEH” năm 2016 (sau
đây gọi tắt là “Liên hoan”) được tổ chức nhằm giới thiệu và tạo môi trường cho sinh
viên tiếp cận với các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của UEH; tôn vinh các
nhóm sinh viên có đề tài N KH đạt giải cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học
năm 2016; hướng dẫn sinh viên tham gia iải thưởng “UEH 500” và “Nhà Kinh tế trẻ
UEH”; tạo điều kiện để sinh viên giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các giảng viên
và sinh viên đã và đang thực hiện nghiên cứu khoa học.
II.

ê c

hương trình được tuyên truyền và phổ biến, thu hút sinh viên quan tâm và
tham gia, có sự chỉ đạo thống nhất từ an hỉ đạo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng
QLKH - H Q với an Học tập oàn trường cùng các an Học tập oàn khoa.
III.

Thời gian và địa điểm tổ chức

hời gian: 01 ngày, hủ nhật, ngày 12/3/2017.

ao gồm:

- Ngày hội: di n ra từ 0 g00 đến 11g45 tại sảnh cơ sở A và Khu vực giếng trời 59 Nguy n ình hiểu, quận 3;
IV.

êm Liên hoan: di n ra từ 1 g00 đến 21g00 tại Hội trường .116 - 59 Nguy n
ình hiểu, quận 3.
Nội d ng

1. Ngày hội “Liên hoan khoa học sinh viên UEH 2017”
1.1.
-

Lễ khai mạc Ngày hội “Liên hoan khoa học sinh viên UEH 2017”
hời gian: 08g30 hủ nhật, ngày 12/3/2017, tại sảnh cơ sở A - 59 Nguy n ình
hiểu, quận 3;
hương trình văn nghệ đầu giờ;
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ại diện an Học tập - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế oàn trường đọc
di n văn khai mạc chương trình;
- ắt băng khai mạc.
-

1.2. Triển lãm công trình nghiên cứu khoa học sinh viên UEH 2016
- hời gian triển lãm: từ 08g00 đến 11g00 hủ nhật, ngày 12/3/2017;
- Nội dung triển lãm: các đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cao trong hoạt động
nghiên cứu khoa học của trường và đạt giải Euréka, cấp ộ sẽ được trưng bày
cho sinh viên tham quan tại sảnh cơ sở - 59 Nguy n ình hiểu, Quận 3;
- Hoạt động tư vấn, hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học;
- ác hoạt động trò chơi, hoạt náo nhằm thu hút sinh viên và đẩy mạnh tuyên
truyền cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên UEH.
1.3.
-

Gian hàng giới thiệu hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của các khoa
hời gian: từ 08g00 đến 11g00 hủ nhật, ngày 12/3/2017 tại sảnh cơ sở - 59C
Nguy n ình hiểu, quận 3;
iới thiệu hoạt động, thành tích liên quan học tập và nghiên cứu khoa học của
các khoa trong năm 2016;
- Hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập của sinh viên chuyên ngành;
- ác trò chơi tạo không khí ngày hội cho sinh viên khi tham gia.

1.

ian hàng “ hát
-

t năm t t”

hời gian: từ 08g00 đến 11g00 hủ nhật, ngày 12/3/2017 tại sảnh cơ sở
Nguy n ình hiểu, quận 3;

- 59C

iới thiệu sơ lược về “Sinh viên 5 tốt”;

- Hoạt động tư vấn trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”;
-

ác trò chơi nh thu hút sinh viên.

2. Đêm “Liên hoan khoa học sinh viên UEH” năm 2016
V.

hời gian: từ 17g30 đến 21g30 hủ nhật, ngày 12/3/2017 tại sảnh cơ sở - 59C
Nguy n ình hiểu, quận 3;
ăn nghệ, hoạt náo;
Phần l chào mừng đại biểu, khách mời;
Phát biểu của đại diện rường ại học Kinh tế P.HCM;
rao giải cho sinh viên sinh viên đạt giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ UEH 2016”,
sinh viên đạt iải thưởng “ ề tài môn học xuất sắc - UEH500 2016”;
Phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt;
iao lưu, tương tác với sinh viên tham dự.
Thành ph n tổ chức và tham dự

1. Ban chỉ đạo
1.
2.

S. S. Nguy n rọng Hoài Phó Hiệu trưởng
TS. rần Mai ông
rưởng phòng QLKH-HTQT
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rưởng ban
Phó ban

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TS. Nguy n Quốc Khanh
hS. Nguy n ăn ương
hS. Nguy n hiện uy
hS. ùi Quang Hùng
S. L hị Minh hâu
hS. Phan Ngọc nh
rần Nhật Hoàng

rưởng phòng
-HC
Phó Trưởng phòng QL -CTSV
rưởng phòng
rưởng phòng
-KT
rưởng phòng
L-PTCT
í thư oàn N trường
hủ tịch Hội S trường

Thành viên
Thành viên
hành viên
hành viên
hành viên
hành viên
hành viên

2. Ban tổ chức
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

P S. S. rần iến Khai
hS. ặng hị ạch Vân
hS. Nguy n Quang Huy
Nguy n hị Hoài Ân
Lê hị i iệu
Lê hiện ình
Nguy n Kim Ngân
ung Minh ức
iệt hắng
Phạm Nguy n Khánh Linh
rần hị hanh Trang

Phó rưởng P. QLKH-HTQT
rưởng . H -NCKH-QHQT
Phòng QLKH-HTQT
Phó ban HT-NCKH-QHQT
Phó ban HT-NCKH-QHQT
Thành viên Ban HT-NCKH-QHQT
Thành viên Ban HT-NCKH-QHQT
hành viên an H -NCKH-QHQT
hành viên an N-HTSV
ộng tác viên an N-HTSV
ộng tác viên an N-HTSV

rưởng ban
Phó ban
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
hành viên
hành viên
hành viên

ác sinh viên là thành viên, cộng tác viên của an Học tập - Nghiên cứu khoa học Quan hệ quốc tế oàn trường, thành viên an Học tập oàn khoa, thành viên an
ình nguyện là thành viên an ổ chức.
3. Thành ph n tham dự:
- Lãnh đạo hành đoàn, Hội Sinh viên P.HCM;
- Lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các khoa, các phòng ban chức năng và khách mời;
-

ác giảng viên có thành tích, kinh nghiệm hướng dẫn hoặc tổ chức N KH trong
sinh viên, đặc biệt là lực lượng giảng viên trẻ;

-

ác sinh viên tham gia, đạt giải các giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ UEH 2016”,
giải thưởng “Khoa học sinh viên- Euréka” của hành đoàn TP.HCM;

-

ác đơn vị, cá nhân và sinh viên khác có quan tâm.

VI. Tiến độ triển khai
15/12/2016 - 31/12/2016

:

hành lập chương trình;

01/01/2017 - 15/01/2017

:

rình dự thảo và thu thập

16/01/2017 - 31/01/2017

:

hống nhất

01/02/2017 - 02/3/2017

:

huẩn bị công tác tổ chức;

02/0/2017 - 12/3/2017

:
:

Tuyên truyền chương trình rộng rãi đến sinh viên toàn
trường;

:

ổ chức “Liên hoan khoa học sinh viên UEH 2017”.

12/3/2017
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kiến đóng góp;

kiến, thông qua chương trình chính thức;

VII.

Kinh phí

Kinh phí tổ chức “Liên hoan” được thực hiện theo Quy định hiện hành có liên
quan và ự toán ngân sách N KH sinh viên của rường năm 2017.






Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);
và
;
- ác đơn vị liên quan;
- Lưu:
, QLKH.

Đã ký và đóng dấ

GS.TS. Ng yễn Trọng Hoài
.
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