ĐƠN VỊ:
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
1. Tên đề tài
2. Mã số
(Phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu; Mang ý nghĩa
hết sức khúc triết và đơn trị; Không trùng lặp hoàn toàn với
các đề tài khác)

3. Lĩnh vực nghiên cứu
Tự nhiên
Kỹ
Môi
thuật
trường
Kinh tế,
Nông
ATLĐ
XHNV
lâm
Giáo dục
Y Dược
SHTT
5. Thời gian thực hiện (từ tháng
năm

4. Loại hình nghiên cứu
Cơ
Ứng
bản
dụng

đến

tháng năm

)

6. Đơn vị chủ trì đề tài
Tên đơn vị:
Điện thoại:
Email:
Họ và tên trưởng đơn vị:
7. Chủ nhiệm đề tài
8. Giảng viên hướng dẫn
Họ và tên:
Họ và tên:
Năm sinh:
Chức danh khoa học:
Lớp:
Học vị:
Điện thoại:
Điện thoại:
Email:
Email:
Chỗ ở:
Địa chỉ nhà riêng:
9. Thành viên tham gia thực hiện đề tài
STT
Họ và tên
Địa chỉ học tập, công tác và Nội dung nghiên cứu
lĩnh vực chuyên môn
cụ thể được giao

10. Đơn vị phối hợp
Tên đơn vị

Nội dung phối hợp nghiên cứu

Triển
khai

Chữ ký

Họ và tên trưởng đơn vị

11. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
(Khái quát hoạt động nghiên cứu liên quan đến đề tài; Liệt kê các công trình nghiên
cứu thuộc lĩnh vực của đề tài; Đánh giá ưu, nhược điểm của từng công trình và khả
năng sử dụng kết quả của công trình đó)

12. Tính cấp thiết của đề tài
(Phân tích mức độ ưu tiên giải quyết nhu cầu lý thuyết của đề tài; Phân tích mức độ ưu
tiên giải quyết yêu cầu thực tiễn của đề tài)
13. Mục tiêu của đề tài
(Rõ ràng, cụ thể; Phù hợp với tên đề tài)
14. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
14.1. Đối tượng nghiên cứu
14.2. Phạm vi nghiên cứu
15. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu
Cách tiếp cận:
Trình bày cách thức, bước đi để đạt được mục tiêu nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu dự kiến:
Mô tả phương pháp sẽ được sử dụng trong đề tài.
16. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện
(Rõ ràng, cụ thể hoá tên của đề tài; Phù hợp với mục tiêu của đề tài; Mỗi nội dung phải
có tiến độ thực hiện và sản phNm dự kiến tương ứng)
STT Các nội dung, công
Sản phNm
Thời gian
N gười thực hiện
việc thực hiện
(bắt đầu-kết thúc)
17. Sản phẩm
(Tương ứng với từng nội dung của đề tài, có số lượng, thông số và yêu cầu khoa học)
17.1. Loại sản phNm
Mẫu
Vật liệu
Thiết bị máy móc
Giống cây trồng
Giống vật nuôi
Quy trình công nghệ
Tiêu chuNn
Quy phạm
Sơ đồ, bản thiết kế
Tài liệu dự báo
Đề án
Luận chứng kinh tế
Phương pháp
Chương trình máy tính
Bản kiến nghị
Dây chuyền công nghệ
Báo cáo phân tích
Bản kiến nghị
Sản phNm khác:
17.2. Tên sản phNm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phNm
STT Tên sản phNm
Số lượng
Yêu cầu khoa học
18. Hiệu quả (GD&ĐT, KT-XH)

19. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng

20. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí
(Phù hợp với nội dung nghiên cứu. Chi tiết, cụ thể. Dựa trên định mức do cơ quan có
thẩm quyền quy định. Có căn cứ thực tế)
Tổng kinh phí:
Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu)
Đơn vị tính: VN Đ
Thời gian
Tổng
Ghi
STT
Khoản chi, nội dung chi
thực hiện
kinh phí
chú
I
Chi mua nguyên nhiên vật liệu
Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật
liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp
chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí
quyết công nghệ, tài liệu chuyên môn,
các xuất bản phNm, dụng cụ bảo hộ
lao động phục vụ công tác nghiên cứu
II
Chi khác
Chi phí đi lại
Hội nghị, hội thảo khoa học
Văn phòng phNm, in ấn, dịch tài liệu
Chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài
Tổng cộng

Đơn vị chủ trì
(Ký, họ tên)

Giảng viên hướng dẫn
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm
Chủ nhiệm đề tài
(Ký, họ tên)

Mẫu số 2-ĐTKHSV

