ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DO ĐOÀN THANH
NIÊN PHÁT ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019
1. Chủ đề:
Nhằm thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2017-2019 của Đoàn
thanh niên trường Đại học Bách khoa là đẩy mạnh phong trào Nghiên cứu khoa học,
tạo nét riêng trong hoạt động đoàn của một trường kỹ thuật hàng đầu khu vực, đồng
thời hòa chung với xu hướng khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp trong sinh viên
hiện nay. Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Bách khoa đã quyết định lựa chọn chủ
đề cho Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học do Đoàn thanh niên phát động năm
học 2018-2019 là: Building Smart City (Xây dựng thành phố thông minh)
Mục tiêu chung: Tạo ra sân chơi “sáng tạo trẻ” cho sinh viên, giúp sinh viên có thể
chủ động thực hiện đam mê nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn khoa học của
các giảng viên chuyên môn.
Mục tiêu cụ thể: Sinh viên thực hiện nghiên cứu, chế tạo sản phẩm cụ thể có tính
ứng dụng cao, đáp ứng tốt các yêu cầu về mẫu mã, chất lượng và phù hợp để phát
triển khởi nghiệp.
2. Thời gian:
- Phát động cuộc thi: 10/09/2018
- Các nhóm nghiên cứu nộp Bản ý tưởng đề tài nghiên cứu: 05/10/2018
- Thông báo kết quả sơ tuyển: 15/10/2018 (Chọn 15 đề tài xuất sắc nhất)
- Duyệt kế hoạch triển khai tiến độ của đề tài được chọn (mốc thời gian-nhiệm vụ cụ
thể): 20/10/2018
- Ký hợp đồng triển khai đề tài nghiên cứu (bản cam kết thực hiện giữa sinh viên và
Đoàn Trường): 20/10/2018
- Kiểm tra tiến độ thực hiện lần 1: 19/12/ 2018
- Hỗ trợ đợt 1 cho các đội tham gia: 20/12/2018
- Kiểm tra tiến độ thực hiện lần 2: 6/3/2018
- Hỗ trợ đợt 2 cho các đội tham gia: 7/3/2018
- Hoàn thiện đề tài và tham gia cuộc thi: 26/3/2018
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3. Đối tượng tham gia:
- Sinh viên trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN.
- Giảng viên tham gia cố vấn và hướng dẫn các nhóm sinh viên thực hiện.
4. Kinh phí thực hiện:
- Trích từ quỹ Thắp sáng ước mơ Đại học Đà Nẵng: 50.000.000 đ
- Trích từ quỹ hỗ trợ NCKH của trường cho phong trào của Đoàn TN, HSV: c
20.000.000 đ
- Kinh phí từ các nguồn tài trợ (nếu có)
5. Cơ cấu giải thưởng và hỗ trợ tham gia:
5.1. Giải thưởng:
- Giải nhất: 2.000.000 (đ) + Cúp và giấy khen (1 giải)
- Giải nhì: 1.000.000 (đ) + Giấy khen (1 giải)
- Giải ba: 700.000 (đ) + Giấy khen (1 giải)
- Giải khuyến khích: 500.000 (đ) + Giấy khen
5.2. Hỗ trợ thực hiện đề tài:
- Các hồ sơ tham gia được hỗ trợ 100.000 (đ) tiền in ấn.
- Các đề tài được chọn được hỗ trợ kinh phí từ 1 đến 3 triệu đồng/đề tài theo quyết
định của Hội đồng khoa học Đoàn trường. (Tổng kinh phí hỗ trợ nghiên cứu 30 triệu).
- Sinh viên hoặc nhóm sinh viên có đề tài được chọn được cộng điểm rèn luyện theo
quy định của Đoàn Trường.
- Những sản phẩm của đề tài được giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được giới thiệu đến các đơn
vị hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để tác giả khởi
nghiệp từ sản phẩm.
6. Ban tổ chức:
- Trưởng ban: Đ/c Võ Duy Hùng – Bí Thư Đoàn thanh niên
- Phó ban: Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội sinh viên
- Phụ trách tài chính: Đ/c Nguyễn Thị Xuân Thu – Chuyên viên Văn phòng ĐTN
- Hội đồng khoa học Đoàn trường gồm các tiến sĩ trẻ theo giấy mời của Bí thư đoàn
trường.
Nơi nhận:

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐHBK
Bí thư

- BTV Đảng ủy trường ĐHBK (để báo cáo)
- Đoàn ĐHĐN (để báo cáo)
- Các LCĐ trực thuộc (để biết)
- Lưu VP

TS. Võ Duy Hùng
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