
                    Mẫu 2-PL 3. Thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

        TRƢỜNG ĐẠI HỌC  

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP           
 

THUYẾT  MINH   

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 
 

1. TÊN ĐỀ TÀI (In đậm, viết thƣờng) 

Tên đề tài cần viết ngắn gọn bao hàm được mục tiêu nghiên cứu cần giải quyết. 

 

 

2. MÃ SỐ: 

 

 

  
3. THỜI GIAN THỰC HIỆN                  12 tháng 

                             Từ tháng   01   năm  2021         đến  tháng  12 năm 2021 

4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI/ĐẠI DIỆN NHÓM NGHIÊN CỨU 

Họ và tên:                                            Lớp :                                  

Điện thoại:                                           Khóa:    

Email:                                                  MSSV: 

5. CƠ QUAN CHỦ TRÌ: Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 

 

6. THÀNH VIÊN NGHIÊN CÚU THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (cần ghi rõ nhiệm vụ của từng người kể cả chủ 

nhiệm đề tài) 

STT Họ tên Địa chỉ  (lớp, khoa, .... 

hoặc đơn vị công tác)  

Nội dung nghiên cứu cụ 

thể được giao 

Chữ ký 

1     

…     

 

* Cán bộ/Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên thực hiện đề tài: 

 

Họ và tên Đơn vị ông tác và lĩnh vực chuyên môn Chữ ký 

   
 



7. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ 

NGOÀI NƢỚC   

7.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình có liên quan ngoài 

nước và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, liệt kê danh mục các công trình nghiên 

cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) 

 

7.2. Trong nước (phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình có liên quan ở Việt 

Nam và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, liệt kê danh mục các công trình nghiên 

cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)  
 

8. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI (Trên cơ sở tổng quan tình hình NC, nêu sự cần thiết tính cấp bách, ý nghĩa lý luận 

và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong 

đề tài) 

9. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI (cần ghi một cách cụ thể, rõ ràng, có thể định lượng hoặc định tính được; có tính khả thi; không 

viết mục tiêu quá rộng hoặc quá nhiều mục tiêu trong một đề tài) 

10. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU (Xác định đúng đối tượng nghiên cứu) 

11. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (Nêu rõ phương pháp nghiên cứu (điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, 

… kỹ thuật sử dụng các phương pháp) 

12. KẾT QUẢ DỰ KIẾN 

12.1. Kết quả khoa học 

- Dự kiến những đóng góp của đề tài:  

-  Số bài báo, sách, báo cáo khoa học dự kiến sẽ được công bố : 

12.2. Kết quả ứng dụng 

- Các sản phẩm khoa học, công nghệ (sản phẩm lý thuyết, sản phẩm ứng dụng, vv…) 

- Khả năng ứng dụng thực tế của các kết quả (ứng dụng vào đào tạo/kinh tế - xã hội, vv…) 
13.   



13. 13. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI (các công việc cần triển khai, thời hạn thực hiện và 

sản phẩm đạt được) 

13.1 Nội dung thực hiện (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) 

Mở đầu (Nêu tóm tắt lại những phần đã đề cập ở trên) 

Nội dung: 

Chương 1: 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.1.1. 

… 

Chương 2: 

 2.1. 

 2.1.1. 

 2.1.1.1 

 … 

Chương 3: 

 3.1. 

 3.1.1. 

 3.1.1.1. 

             … 

Kết luận 

Tài liệu tham khảo 

13.2. Tiến độ nghiên cứu (từ tháng 01 đến tháng 9). Chọn lựa các mục dưới đây cho phù hợp) 

TT Hoạt động nghiên cứu Thời gian thực hiện Sản phẩm khoa học 

Từ tháng Đến 

tháng 

1 Thu thập và viết tổng quan tài liệu    

2 Xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết    

3 Điều tra khảo sát, thu thập, phân loại số 

liệu, tổng kết số liệu 

   

6 Viết báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt    

7 Thực hiện sản phẩm và tư liệu minh họa     

8 Hoàn thiện báo cáo, nộp sản phẩm    

9 Nghiệm thu đề tài    

 

 

14.  DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN  

           * Tổng kinh phí:               



                         Từ NSNN:                                                      Nguồn khác: 

* Giải trình kinh phí: (Tuỳ theo đặc điểm chuyên môn và nhu cầu của từng đề tài lựa chọn 

các mục/tiểu mục trong bảng cho phù hợp) 

TT Nội dung Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí  

1 Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài và 

các cộng tác viên thực hiện đề tài 

  

 - Xây dựng đề cương chi tiết   

 - Khảo sát, thu thập, phân tích và tổng hợp tư liệu; sưu 

tập tài liệu, vv… 

  

 - Viết tổng quan tư liệu, viết báo cáo khoa học   

 - Thực hiện minh họa, sản phẩm minh họa, vv…   

2 Thu thập tư liệu (mua, thuê); mua nguyên vật liệu    

 - Chi phí tàu xe, công tác phí   

 - Chi thuê/mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư 

liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, 

vv… 

  

3 Nghiệm thu   

4 Chi khác   

 - Mua văn phòng phẩm   

 - In ấn, photocopy   

 - Hướng dẫn thực hiện đề tài   

 Tổng kinh phí   

                                                  (Bằng chữ:                                                    ) 

 

 Ngày…tháng…năm……  

Giáo viên hƣớng dẫn 

(ký, họ và tên) 

 

 

 

 

    Ngày…tháng…năm…… 

Chủ nhiệm đề tài 
(ký, họ và tên) 

 

 

Ngày…tháng…năm…… 

Hiệu trƣởng 
(ký, họ và tên, đóng dấu) 

 

 


