
 

Tóm lược Kế hoạch NCKH của khoa điện năm học 2016-2017 

 

- Căn cứ thông báo của nhà trường về đăng ký đề tài, đề án, dự án KH&CN cấp trường 2017 

- Căn cứ Kế hoạch Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ nhất năm 2017 

- Căn cứ Kế hoạch Hội nghị khoa học khoa điện lần thứ II  

- Căn cứ Kế hoạch hoạt động NCKH & Robocon SV khoa điện năm học 2016-2017 

Để tiện theo dõi thực hiện các kế hoạch này, khoa tổng hợp một số nội dung và mốc thời gian 

cần hoàn thành cụ thể như sau: 

TT NỘI DUNG THEO KẾ HOẠCH HẠN HOÀN THÀNH 

I CẤP TRƯỜNG  

1 Đăng ký đề tài, đề án, dự án KH&CN cấp trường 2017 Trước 10/11/2016 

 - GV đăng ký với BM 25/10/2016 

 - BM nộp cho khoa 31/10/2016 

 - Hội đồng khoa học khoa họp xét, góp ý chỉnh sửa 01/11/2016 

 - GV chỉnh sửa nộp Khoa, Khoa nộp cho Phòng KHCN 4/11/2016 

2 Hội nghị khoa học cấp trường lần I 23&24/02/2017 

 - GV gửi toàn văn bài báo cho khoa (đ/c Thuấn) 30/11/2016 

 - Khoa gửi bài báo cho BTC nhà trường 31/11/2016 

II CẤP KHOA  

1 Hội nghị khoa học khoa điện lần II  

 - GV gửi toàn văn bài báo/báo cáo cho BTC (đ/c Thuấn) 31/10/2016 

 - Tham gia Hội nghị 12&13/11/2016 

2 Hội nghị khoa học SV khoa điện năm học 2016-2017 

Hội nghị sẽ: 

+ Đánh giá, trao giải 10 đề tài đã đăng ký cấp trường 2017 

+ Tuyển chọn đề tài của khoa đăng ký cấp trường 2018  

17&18/03/2017 

2.1 Nghiệm thu 10 đề tài đã đăng ký tại Hội đồng cấp trường 

2017 

Tháng 4/2017 

2.2 Triển khai đăng ký đề tài SV cấp trường 2018 của khoa  

 - GV chuẩn bị đề tài 2018 nộp BM, BM gửi khoa (đ/c Thuấn) 31/12/2016 

 - Khoa thông báo đề tài đến lớp SV đăng ký và chốt danh sách 28/02/2017 

 - Nhóm SV đăng ký báo cáo tại HN khoa học để tuyển chọn 17&18/03/2017 

 


