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THÔNG BÁO
V/v: sinh viên tham gia thực hiện đề tài/ công trình nghiên círu khoa học
Kính gửi:

-

Các đơn vị trong Trường
Sình viên các khóa

Căn cứ kế hoạch liên tịch số 48-KHLT/TĐTN-ĐHQG ngày 06 tháng 06 năm
2019 của Thành đoàn Thành phổ Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
về việc tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học —Euréka lần thứ 21 năm
2019;
Căn cứ thế lệ giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thử 21
năm 2019;
Trường Đại học Sư phạm Thể đục Thể thao TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc
sinh viên tham gia thực hiện đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học giải thưởng
Euréka lần thứ 21 như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên
toàn quốc đều có quyền đãng ký tham gia theo 02 hình thức sau: Cá nhân hoặc tập thể
(mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia
1 hoặc nhiều đề tài/ công trình.
- Hình thức đăng ký:
+ Các cá nhân đang theo học bậc học đại học, cao đẳng đăng ký tham gia theo
đơn vị nếu đề tài/ công trình tham gia thuộc quản lý của tố chức tương ứng.
+ Các cá nhân thực hiện đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học từ nguồn quỹ
công ty tập đoàn nghiên cứu sản xuất hay tố chức quốc tế , tổ chức phi chính phủ thực
hiện đề tài tại Việt Nam có thể nộp trực tiếp về Ban tổ chức (có xác nhận cùa tổ chức
quản lý tương ứng).
2. Số lượng
Nhàm đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài/ công trình tham gia,
trước khi đãng ký giới thiệu đề tài tham gia Giải thưởng, các đơn vị có ừách nhĩệm
thành lập hội đồng hoặc hội nghị khoa học để chấm và đánh giá chất lượng đề tài/
công trình có chất lượng đạt yêu cầu để giới thiệu tham gia Giải thưởng.

Mỗi chuyên ngành trong 1 lĩnh vực dự thi, mỗi trường được giới thiệu tối đa 07
đề tài/chương trình nghiên cứu khoa học.
3. Lĩnh vực dự thi
- Lĩnh vực Công nghệ Hóa - Dưọ-c;
- Lĩnh vực Công nghệ Sinh - Y sinh;
- Lĩnh vực Công nghệ Thông tin;
- Lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm;
- Lĩnh vực Giáo dục;
- Lĩnh vực Hành chính - Pháp lý;
- Lĩnh vực kinh tế;
- Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ;
- Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp;
- Lĩnh vực Quy hoạc, Kiến trúc và Xây dựng;
- Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường;
- Lĩnh vực Xã hội và Nhân văn.
Trong mỗi lịch vực trên sẽ có các chuyên ngành chi tiết.
4. Thòi gian và địa điểm gửi đề tài/ công trình
Sinh viên gửi đề tài/ công trình: trước 14h ngày 27/9/2019.
Địa điểm gửi đề tài/ công trình: Phòng Đào tạo sau Đại học và Khoa học Công
nghệ - Chuyên viên: Vũ Công Trường
Các thông tin càn biết: được đăng tải tại Websiíe : www.upes.edu.vn - Sau
Đại học và KHCN — Thông báo khoa, học công nghệ hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên
viên: Vũ Công Trường Email: Truongcv@upes.edu.vn - Zalo, Viber, Facebook SĐT:
0937651413
Trân trọng Jyfsj
Nơi nhận:

- Phòng; Ban;Khoa ; Website trường
- Lưu VT, ĐTSĐH & KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG
p. ĐÀO TẠO SĐH & KHCN
JKT^ERƯỞNG PHÒNG

