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QUY ĐỊNH CÔNG TÁC SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

 

1. Quy trình tổ chức 

- Từ 15/8 đến 30/8: Giảng viên bổ sung gợi ý các hướng nghiên cứu cho sinh viên, 

khoa tổng hợp và gửi tới sinh viên các lớp. 

- Từ 1/9 đến 15/9: Sinh viên gửi danh sách đăng kí tên/ hướng nghiên cứu và đề xuất 

công cán bộ hướng dẫn (CBHD). Khoa sẽ xem xét các đề tài và phân công CBHD. 

- Từ 16/9 đến 30/9: Khoa thông báo về danh sách phân công CBHD, sinh viên liên hệ 

với CBHD và triển khai nghiên cứu. Gửi lại tên đề tài nghiên cứu cho khoa trước ngày 

30/9 (nếu có thay đổi). 

- Từ ngày 7/4 - 15/4: Sinh viên nộp bản toàn văn và tóm tắt kết quả NCKH (2 bản 

cứng và 1 bản mềm) theo như yêu cầu đã quy định. (Thời gian này có thể thay đổi 

theo kế hoạch chung của trường ĐHSP Hà Nội). 

- Từ 15/4 đến 20/4: Hội đồng chấm điểm công trình NCKH của sinh viên. Lựa chọn 

báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa. 

- Từ 20/4 đến 24/4/2019: Tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH (Thời gian này có thể 

thay đổi theo kế hoạch chung của trường ĐHSP Hà Nội). Lựa chọn báo cáo tham dự 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. 

- Từ 24-29/4: Hoàn thiện hồ sơ dự thi cấp trường (Thời gian này có thể thay đổi theo 

kế hoạch chung của trường ĐHSP Hà Nội) 

2. Người thực hiện: 

- Tất cả sinh viên chính chính quy khoa giáo dục đặc biệt có nhiệm vụ và được 

khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học hàng năm dưới dự hướng dẫn của cán bộ 

giảng viên, giáo viên thực hành của khoa Giáo dục đặc biệt, trường ĐHSPHN. 

- Phó trưởng khoa phụ trách hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học chịu trách 

nhiệm triển khai các công việc theo kế hoạch ở mục 1 với sự hỗ trợ của trợ lý nghiên 

cứu khoa học, liên chi đoàn, cán bộ phụ trách công tác sinh viên, các giáo viên chủ 

nhiệm lớp/ cố vấn học tập. 

- Hội đồng chấm điểm các công trình NCKH của sinh viên: Là các thành viên trong 

Hội đồng khoa học và đào tạo khoa và các thành viên mời (Số lượng tối thiểu 5 người, 

tùy theo số lượng công trình NCKH) 
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