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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

KHOA LỊCH SỬ 

Số: 12/LS-ĐT 

V/v: Thông báo hỗ trợ đào tạo khoa học cơ bản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO HỖ TRỢ ĐÀO TẠO KHOA HỌC CƠ BẢN 
 

Nhằm tiến tới thực hiện mục tiêu cá thể hóa hoạt động đào tạo, Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trương hỗ trợ trực tiếp hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu khoa học của sinh viên các ngành khoa học cơ bản, trong đó có ngành Lịch sử. 

Thực hiện chủ trương của Nhà trường, Khoa Lịch sử thông báo đến toàn thể 

giảng viên và sinh viên trong Khoa về hoạt động này với các nội dung cụ thể dưới đây: 

1. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

2. Hoạt động: Đầu tư trực tiếp đến sinh viên và giảng viên hướng dẫn trong việc 

thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. 

3. Hình thức: Ký hợp đồng cá nhân giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên/nhóm sinh 

viên và giảng viên hướng dẫn. 

4. Số lƣợng: 05 nhóm sinh viên và giảng viên; không quá 03 sinh viên/nhóm. 

5. Kinh phí: Hỗ trợ 9.000.000 đồng (chín triệu đồng chẵn) cho mỗi nhóm sinh 

viên và giảng viên. Trong đó, kinh phí dành cho sinh viên/nhóm sinh viên: 7,200,000 

đồng; kinh phí dành cho giảng viên hướng dẫn: 1,800,000 đồng. 

6. Phƣơng thức xét chọn: Khoa lập hội đồng xét chọn. 

7. Tiêu chí xét chọn: 

- Sinh viên từ sau khi kết thúc năm học thứ nhất; 

- Kết quả học tập trong năm trước đó đạt loại Khá trở lên; 

- Từng tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên; 

- Có đề tài và kế hoạch nghiên cứu khả thi; 

- Cam kết sản phẩm theo yêu cầu của Khoa; 

- Khoa phỏng vấn trực tiếp. 

8. Sản phẩm: 01 bản báo cáo kết quả nghiên cứu của sinh viên (dạng văn bản và 

số); 01 bài báo của sinh viên/nhóm sinh viên và giảng viên công bố trên tạp chí chuyên 

ngành, liên ngành, hoặc công bố trong kỷ yếu hội thảo có phản biện. Sản phẩm được 

tính trong một năm kể từ khi được tài trợ, hoặc trước khi sinh viên tốt nghiệp. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu VP, ĐT; 
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