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Theo công văn số 1496/ XHNV – KH&SĐH của Trường đại học KHXH & NV, Khoa Ngôn ngữ
học dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2009 – 2010 vào
tháng 03/2010 .
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HNKH SINH VIÊN KHOA NGÔN NGỮ HỌC NĂM HỌC 2009 - 2010
Theo công văn số 1496/ XHNV – KH&SĐH của Trường đại học KHXH & NV, Khoa Ngôn
ngữ học dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2009 – 2010 vào
tháng 03/2010. Để công việc nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện tốt, Khoa thông
báo kế hoạch chuẩn bị Hội nghị như sau:
1. Thời gian đăng kí và tổ chức - Thời gian đăng kí tham gia và nộp báo cáo: Từ 10 –
15/3/2010
- Thời gian tổ chức HNKHSV của Khoa: Từ
25/3 - 30/3/2010 (dựkiến)
- Thời gian tổ chức
HNKHSV của Trường: Từ 1/4 - 10/4/2010 (dự kiến)
2. Cách thức tiến hành
- Sinh viên tự liên hệ với các giảng viên để xác định đề tài và đề nghị hướng dẫn đề tài (
xem danh sách giảng viên và lĩnh vực nghiên cứu kèm theo
)
- Tất cả các đề tài đăng kí tham gia HNKH sinh viên đều phải có giảng viên hướng dẫn.
- Mỗi giảng viên không hướng dẫn quá 5 đề tài, mỗi đề tài không quá 5 sinh viên thực hiện.
Khoa yêu cầu sinh viên các lớp triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học một cách cụ
thể, đúng tiến độ để đảm bảo thời gian theo dự kiến của Khoa và Nhà trường.
* Lưu ý:
Các đề tài nghiên cứu có chất lượng sẽ được tham gia Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc
năm 2010
, tổ chức tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN vào tháng 4/2010.
- Các sinh viên làm Nghiên cứu khoa học sẽ được Khoa hỗ trợ kinh phí, đặc biệt đối với
K53 và K54 sẽ được ưu tiên hỗ trợ kinh phí ở mức cao hơn
(do có nguồn Hỗ trợ kinh phí của Chương trình Đẳng cấp quốc tế)
- Các sinh viên cần tích cực tham gia Ngiên cứu khoa học vì đây là điều kiện cần khi xét một số
học bổng, nhất là
học bổng của nước ngoài
.
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