
 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

PHÒNG KH&CN 
 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC TUẦN LỄ NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 

(Từ 7/5/2018 đến 12/5/2018) 

 

1. Nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2017 - 2018 

Tổ chức tại giảng đường G2, tổng số có 15 hội đồng, 14 phòng nghiệm thu, 01 phòng 

khai mạc. Số lượng cụ thể cho từng Khoa/Viện như sau: 
 

TT Khoa/viện 

Số CĐ 

nghiệm 

thu 

Số 

HĐ 

Số 

phòng 

Tên phòng  

Giảng  

đường G2 

Ghi chú 

1 Phòng Khai mạc   1 201  

2 Khoa Kinh tế & QTKD 10 1 1 102 Riêng phòng 404 

HĐ Viện Công 

nghiệp gỗ tổ 

chức buổi sáng; 

01 HĐ Viện 

QLĐĐ&PTNT 

nghiệm thu buổi 

chiều 

3 Viện CNSH Lâm nghiệp 29 3 3 103, 104, 105 

4 Viện Công nghiệp Gỗ 4 1 1 404 

5 Viện QLĐĐ&PTNT 32 4 3 202, 203, 204 

6 Khoa Quản lý TNR&MT 17 2 2 302, 303 

7 Khoa Lâm học 12 2 2 304, 305 

8 Khoa CĐ&CT 16 2 2 401, 402 

 Tổng 121 15 15   

Sinh viên/nhóm sinh viên gửi báo cáo kết quả (05 bản cứng) về văn phòng Khoa/Viện 

hạn cuối ngày 02/5/2018 phục vụ cho việc gửi tới các thành viên Hội đồng chấm, nhận xét. 

Báo cáo chuyên đề gửi không đúng hạn sẽ không được nghiệm thu. 

Thời gian Sinh viên trình bày tóm tắt kết quả công trình trên PowerPoint tối đa 15 

phút, yêu cầu cả nhóm phải có mặt để báo cáo. 

Thời gian Hội đồng nhận xét phản biện và thảo luận tối đa 25 phút, yêu cầu các phản 

biện đọc nhận xét ngắn gọn đi vào trọng tâm 

2. Tổ chức tọa đàm định hướng NCKH cho sinh viên 

Khoa Lâm học:  

- Thời gian: Từ 14h00 ngày 11/5/2018 

- Địa điểm: Phòng họp D - Nhà T10 

- Nội dung: Giao lưu giữa sinh viên với các nhà quản lý, nhà khoa học trong ngành 

lâm nghiệp theo chủ đề “Nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp gắn liền với thực tiễn sản xuất” 

Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn 

- Thời gian: Từ 14h00 ngày 11/5/2018 

- Địa điểm: Giảng đương G5 

- Nội dung: Tọa đàm định hướng nghiên cứu khoa học sinh viên và ý tưởng khởi nghiệp 

Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất 

- Thời gian: Từ 19h00 ngày 10/5/2018  

- Địa điểm: Phòng họp E 

- Nội dung: Tăng cường thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia các 

cuộc thi khởi nghiệp của Sinh viên 



 

 

 

 

 

Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp:  

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 10/5/2018  

- Địa điểm: Phòng 101- Giảng đường G1 

- Nội dung tọa đàm định hướng về NCKH sinh viên trong lĩnh vực:  

+ Công nghệ tế bào thực vật. 

+ Công nghệ gen & Di truyền phân tử. 

+ Công nghệ Vi sinh - Hóa sinh. 

+ Sinh học và Đa dạng sinh học và Bảo tồn nguồn gen. 

+ Chăn nuôi - Thú ý. 

+ Các ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên ngành CNSH và Chăn nuôi - Thú y. 

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh: 

            - Thời gian: Từ 8h30 ngày 10/5/2018 

            - Địa điểm: Phòng họp D – Nhà T10 

            - Nội dung: Sinh viên với khởi nghiệp 

Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường: 

- Thời gian: 19h30 ngày 10/5/2018 

- Địa điểm: Hội trường G6 

- Nội dung: Sơ kết và định hướng NCKH sinh viên Khoa QLTNR&MT năm 2018 

Khoa Cơ điện và Công trình 

- Thời gian: 8h00 ngày 11/5/2018 

- Địa điểm: Phòng họp D – Nhà T10 

- Nội dung: Tọa đàm NCKH sinh viên 

Viện Công nghiệp gỗ 

- Thời gian: 14h00 ngày 11/5/2018 

- Địa điểm: Văn phòng Viện CNG 

- Nội dung: Sinh viên với NCKH và lập nghiệp 

3. Xét công trình NCKH sinh viên đạt giải và dự thi các cấp 

* Hội đồng khoa học cấp Khoa/Viện: Tổ chức họp xét sau khi nghiệm thu xong 

chuyên đề NCKH sinh viên, kết quả gửi về phòng KH&CN trước 11h30 ngày 9/5/2018 

Nội dung:  

- Xét chuyên đề đạt giải cấp Khoa/Viện: Khuyến khích các Khoa/Viện xét giải thưởng 

cấp Khoa/Viện, số lượng và kinh phí giải thưởng do Khoa/Viện quyết định và chi trả.  

- Đề xuất giải cấp Trường số lượng không quá 20% trên tổng số chuyên đề hoàn thành. 

- Đề xuất công trình dự thi trong hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học khối 

Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc (theo thông báo đăng ký). 

- Đề xuất công trình dự thi cấp quốc gia từ 01 đến 02 công trình. 

* Họp Hội đồng Khoa học cấp Trường: Tổ chức họp xét vào 15h00 ngày 9/5/2018 

và thông báo công bố danh sách các công trình đạt giải và dự thi các cấp.  

4. Tổ chức Hội nghị 

Tên hội nghị: Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Đại học Lâm nghiệp năm 2018 

Thời gia: 7h30 ngày 12/5/2018 

Địa điểm: Hội trường G6 - Trường Đại học Lâm nghiệp 


