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THÔNG BÁO
V/v: sình viên tham gia thực hiện bài viết, câng trình nghiên cthỉ khoa học

Kính gửi: - Các đơn vị trong Trường
- Sinh viên các khóa

Căn cứ định hướng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 - 2020 của nhà 

Trường.

Căn cứ vào mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng, khuyến khích hoạt động 

nghiên cứu khoa học cho sinh viên và định hướng cho Hội thảo sinh viên nghiên cứu 

khoa học cấp Trường và Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc khối các 

trường Thể dục thể thao hàng năm.

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh thông báo như

sau:

1. Cán bộ viên chức và Sinh viên nghiên cứu khoa học:

Đối với CBVC tham gia phổ biến, đãng ký và hướng dẫn sinh viên thực hiện 

bài viết, công trình nghiên cứu để tham gia hội thảo theo các nội dung và yêu cầu của 

Ban tổ chức hội thảo.

Cố vấn học tập, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa có trách nhiệm triển khai hỗ 

trợ thực hiện thông báo này.

Sinh viên NCKH, người hướng dẫn, cán bộ quản lý khoa học của Trường được 

hương chế độ theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

2. Nội dung bài viết, công trình nghiên cửu:

- Khoa học thể thao, Tâm lý thể thao;

- Huấn luyện, đào tạo và tuyển chọn vận động viẽn;

- Quản lý thể thao, thể thao giải trí;

- Giáo dục thể chất;

- Và các lĩnh vực khác phù họp với tình hình thực tiễn.

3. Thòi gian tổ chửc hội thảo và hội nghị:



Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường dự kiến tổ chức vào quý 2 

năm 2020. Các bài viết và công trình có chất lượng tốt sẽ được tuyển chọn để tham dự 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc khối các trường Thể dục thể thao 

hoặc công bố trên các tạp chí khoa học khác.

Đe nghị toàn thể các Cán bộ viên chức, Người hướng dẫn khoa học đôn đốc, 

hướng dẫn sinh viên, tích cực chuẩn bị bài viết, công trình để tham dự.

Các thông tin cần biết: được đăng tải tại Website : www.upes.edu.vn - Sau 

Đại học và KHCN -  Thông báo khoa học công nghệ hoặc liên hệ Chuyên viên: Vũ 

Công Trường -  Phòng Đào tạo sau Đại học và Khoa học Công nghệ - Email: 

Truongcv@upes.edu.vn -  Zalo, Viber, Facebook SĐT: 0937651413

Trân trọng

Nơi nhận:

- Phòng;Ban ;Khoa ; Website trường

- Lưu VT, ĐT SĐH & KHCN.
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