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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

               KHOA KINH TẾ 

***    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

TỌA ĐÀM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KINH TẾ 

 

I. Mục đích – yêu cầu – nội dung - đối tượng tham gia 

1. Mục đích 

- Để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khơi dậy lòng say mê học tập, ý thức khám 

phá sáng tạo trong sinh viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của đơn vị 

và công tác tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên Khoa Kinh tế nói riêng và sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật 

nói chung. 

- Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Kinh tế. Qua đó đóng 

góp những đề tài chất lượng cho các cuộc thi các cấp. 

- Giúp sinh viên có cái nhìn rõ nét hơn về nghiên cứu khoa học đồng thời tìm ra các giải 

pháp để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên Khoa Kinh tế. 

- Giúp giảng viên trong Khoa nắm được tình hình nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh 

nghiệm của Thầy Cô và sinh viên Khoa Kinh tế, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ thiết 

thực hơn. 

2. Yêu cầu 

- Phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên Khoa Kinh tế, phù hợp với nội dung 

của chương trình đào tạo các chuyên ngành của Khoa. 

- Thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia và có sự tham gia của nhiều giảng viên 

trong khoa, đặc biệt những giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu 

khoa học, các thầy cô trẻ có công trình nghiên cứu khoa học. 

3. Nội dung 

Nội dung của buổi Tọa đàm tập trung vào các nội dung chính sau: 

- Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế trong thời gian qua. 
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- Giới thiệu và hướng dẫn hoạt động NCKH sinh viên, quy trình đăng ký và thực hiện 

NCKH sinh viên. 

- Giới thiệu, chia sẻ và trao đổi các chủ đề, phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh 

viên khối ngành kinh tế học, kinh tế và quản lý công nói riêng và sinh viên khối ngành kinh tế 

nói chung. 

- Trao đổi và chia sẻ của các Thầy/Cô, các nhóm NCKH sinh viên đã thực hiện về quá 

trình thực hiện đề tài, các khó khăn, thuận lợi và lợi ích nhận được từ hoạt động NCKH sinh 

viên 

- Định hướng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu 

khoa học sinh viên trong thời gian tới. 

4. Đối tượng tham gia: 

- Sinh viên hệ chính quy Khoa Kinh tế, trong đó khuyến khích và truyền thông đến sinh 

viên các lớp C từ năm 2 chưa tham gia NCKH và các nhóm NCKH sinh viên đã đăng 

ký thực hiện đề tài trong năm học 2019-2020 tham gia. 

- Các giảng viên Khoa Kinh tế, đặc biệt là các giảng viên trẻ. 

II. Thời gian – đăng ký 

1. Đăng ký: 

- Sinh viên đăng ký tham gia chương trình cho ban chấp hành Chi đoàn cơ sở, Đoàn 

Khoa Kinh tế hoặc Câu lạc bộ Kinh tế học.  

- Sinh viên có thể đăng ký trước các chủ đề nghiên cứu dự kiến, câu hỏi nghiên cứu  

2. Thời gian đăng ký: 

- Thời gian đăng ký tham gia và gửi các trao đổi, câu hỏi từ ngày 05/09 – 24/09/2019. 

III. Thời gian – Địa điểm tổ chức 

- Thời gian tổ chức dự kiến vào 1 buổi sáng ngày 25/09/2019 tại Trường Đại học Kinh 

tế - Luật (cơ sở Linh Xuân). 

IV. Nội dung chương trình 

- Chương trình gồm bốn nội dung chính như sau: 

Phần 1: Giới thiệu các quy định, quy trình thực hiện NCKH đối với sinh viên 
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 Nội dung:  Giới thiệu các quy định, quy trình thực hiện NCKH sinh viên. Tình hình 

thực hiện các đề tài NCKH sinh viên hiện nay. Các điểm cần lưu ý trong quá trình đăng 

ký và thực hiện các đề tài. 

 Báo cáo viên: Dự kiến mời ThS Nguyễn Anh Tuấn (hoặc đại diện Phòng Quản lý 

khoa học) 

Phần 2: Phần chia sẻ kinh nghiệm làm NCKH của sinh viên 

 Nội dung:  Chia sẻ từ các nhóm sinh viên đã thực hiện các đề tài NCKH sinh viên 

qua các năm, những thuận lợi, khó khăn, lợi ích hay những điểm cần lưu ý trong quá 

trình thực hiện đề tài từ các nhóm đã thực hiện.  

 Báo cáo viên: Dự kiến mời 2 đại diện 2 nhóm đã thực hiện đề tài NCKH đã đạt giải. 

Phần 3: Phần chia sẻ kinh nghiệm làm NCKH của giảng viên 

Nội dung:  

(1) Chia sẻ của giảng viên về những lợi ích của việc NCKH được rút ra trực tiếp 

từ kinh nghiệm dưới hai góc độ - sinh viên và giảng viên. Bài nói chuyện có hai 

phần chính: Những kinh nghiệm làm NCKH thời sinh viên của giảng viên và những 

lợi ích gặt hái được từ việc NCKH – đặc biệt đối với việc du học. Từ những kinh 

nghiệm và lợi ích thực tế, việc khích lệ sinh viên tham gia NCKH. 

 Báo cáo viên: ThS Bùi Hồng Ngọc hoặc giảng viên Khoa Kinh tế 

(2) Chia sẻ, gợi ý của giảng viên về các chủ đề nghiên cứu, lựa chọn chủ đề hợp 

lý và hấp dẫn để thực hiện đề tài. Gợi ý một số phương pháp tiếp cận trong phân 

tích phù hợp với chuyên ngành. 

 Báo cáo viên: ThS Huỳnh Ngọc Chương hoặc giảng viên Khoa Kinh tế 

Phần 4: Phần trao đổi và thảo luận mở 

Sau cùng là phát biểu của Ban chủ nhiệm Khoa (Ban tổ chức) nhằm tổng kết lại nội dung 

chính của Hội thảo và đưa ra phương hướng cụ thể cho hoạt động nghiên cứu khoa học cho 

sinh viên Khoa Kinh tế.  

V. Quyền lợi 

1.      Đối với sinh viên 
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- Được tính vào điểm rèn luyện khi tham gia Hội thảo, được tiếp cận kỹ càng các phương 

pháp nghiên cứu khoa học, bổ sung thêm kiến thức về nghiên cứu khoa học, các kinh 

nghiệm, kỹ năng cần thiết khi tham gia nghiên cứu khoa học. 

2. Đối với giảng viên 

- Là cơ hội để truyền đạt kinh nghiệm cho các em sinh viên, cầu nối giao lưu với nhau. 

- Tạo niềm tin cho các em sinh viên và giúp các em có thêm động lực khi tham gia nghiên 

cứu khoa học. 

VI. Thành phần Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn, Ban tổ chức 

1. Ban chỉ đạo: 

- PGS.TS Nguyễn Chí Hải             Trường Khoa Kinh tế 

- ThS. Phạm Mỹ Duyên   Phó trưởng Khoa kinh tế  

2. Ban tổ chức: 

- ThS. Phạm Mỹ Duyên Phó trưởng Khoa kinh tế   Trưởng BTC 

- ThS. Huỳnh Ngọc Chương Giảng viên Khoa Kinh tế  Phó BTC 

- ThS. Bùi Hồng Ngọc                   Giảng viên Khoa Kinh tế               Thành viên 

- ThS. Mai Thị Huyền Trang         Khoa Kinh tế                  Thành viên  

- Bùi Minh Duy     Phó chủ nhiệm CLB ECS              Thành viên 

3. Thư ký Tọa đàm 

- Nguyễn Viết Khang Thành viên CLB Kinh tế học ECS 

- Phan Hà Ý Nhi Thành viên CLB Kinh tế học ECS   

4. Ban hậu cần – truyền thông  

- ThS. Mai Thị Huyền Trang         Giảng viên Khoa Kinh tế                

- Nguyễn Viết Khang Thành viên CLB Kinh tế học ECS 

- Phan Hà Ý Nhi Thành viên CLB Kinh tế học ECS   

 Cùng các thành viên trong BCH Đoàn Khoa Kinh tế và CLB ECS 

VII. Tiến độ thực hiện 

- Ngày 20/08– 26/08/2019: Hoàn thành kế hoạch 

- Ngày 26/08– 05/09/2019: BCN Khoa xem xét duyệt kế hoạch 

- Ngày 05/09– 24/09/2019: Triển khai kế hoạch, tổ chức đăng ký, gửi chủ đề đăng ký 
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- Ngày 25/09/2019:  Tổ chức chương trình 

  

 

 

 

                                                                                        TM. BAN TỔ CHỨC 

  

 

                                                                                  ThS. Phạm Mỹ Duyên 

      Nơi nhận: 

- BCN các Khoa; 

- Các cơ sở Đoàn – Hội; 

- LưuVT. 


