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Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công
nghệ Trẻ Thành Đoàn, nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học có
thêm điều kiện để thực hiện các công trình nghiên cứ

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ
Trẻ Thành Đoàn, nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học có thêm điều
kiện để thực hiện các công trình nghiên cứu, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
Thành Đoàn trân trọng thông báo một số nội dung sau đây:
1. 1. Chương trình Vườn ươm Nghiên cứu khoa học sinh viên:

1.1. Mục đích

Nhằm tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học trong sinh viên và qua đó phát
hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu
khoa học trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố, Ban
Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn – cơ quan thường trực
Ban tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka triển khai chương trình Vườn
ươm nghiên cứu khoa học sinh viên.

1.2. Đối tượng
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Sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành
phố đều có quyền đăng ký tham gia, theo 2 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 công trình.

1.3. Nội dung:

1.3.1. Lĩnh vực đăng ký:

TÊN LĨNH VỰC

Xã hội và Nhân văn

Công nghệ thông tin

Giáo dục

Công nghệ Hóa Sinh

Kinh tế
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Y Dược

Kỹ thuật

Nông lâm ngư nghiệp

Pháp lý

Tài nguyên và Môi trường

Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng

1.3.2. Một số định hướng để nghiên cứu:

Nhóm ngành khoa học xã hội:
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- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt động công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh
thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về con đường phát triển của Việt Nam để hội nhập trong khu
vực và thế giới.

- Nghiên cứu những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nghệ thuật, pháp luật, quốc
phòng và an ninh.

- Nghiên cứu về phát triển con người Việt Nam, nghiên cứu dự báo các xu thế phát triển trong
khu vực và thế giới.

-

Những yếu tố tác động đến hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên.

-

Tác động của các phương tiện truyền thông đối với hành vi văn hóa của trẻ vị thành niên.

-

Tác động của quá trình du nhập văn hóa nước ngoài đối lối sống của trẻ vị thành niên.

-

Vai trò của Đoàn thanh niên, gia đình và xã hội đối với công tác giáo dục hiện nay.

Vai trò của Đoàn thanh niên, gia đình và xã hội đối với việc hình thành nhân cách, lối sống
của trẻ vị thành niên.

-

Hiệu quả của hoạt động Đoàn và công tác thanh niên.
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-

Đánh giá hiệu quả của hoạt động tình nguyện (chiến dịch Mùa hè xanh)

Vai trò của Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học đối với phong trào nghiên cứu khoa
học của sinh viên

-

Tác động của “thần tượng” đối với việc hình thành nhân cách của thiếu nhi.

Nhóm ngành khoa học tự nhiên:

- Nghiên cứu cơ bản về định hướng ứng dụng nhằm hỗ trợ cho quá trình lựa chọn, tiếp thu,
thích nghi và cải tiến các công nghệ tiên tiến nhập từ nước ngoài vào Việt Nam và tiến tới sáng
tạo các công nghệ đặc thù ứng dụng tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông
tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu tiên tiến, công nghệ tự động hoá, cơ - điện tử.

- Nghiên cứu làm rõ giá trị sử dụng của các loại tài nguyên của nước ta, làm cơ sở xây dựng
phương án và lựa chọn công nghệ để khai thác có hiệu quả. Chú trọng nghiên cứu tiềm năng về
đa dạng sinh học, các loại tài nguyên quý đang có nguy cơ cạn kiệt do khai thác quá mức và do
môi trường suy thoái.

- Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về Biển Đông và phát triển kinh tế biển; nghiên cứu dự báo các
nguồn lợi biển, phục vụ xây dựng các công trình trên biển và khai thác tổng hợp các nguồn lợi từ
biển, phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Một số lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết mà Việt Nam có thế mạnh, như toán học, vật lý ...
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Nghiên cứu về các vấn đề cần giải quyết của thành phố trong quá trình phát triển và các
ngành công nghệ trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố:

- Công nghệ thông tin - truyền thông.

- Công nghệ sinh học.

- Công nghệ vật liệu tiên tiến.

- Cơ khí – tự động hóa.

- Năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Khuyến khích các đề tài nghiên cứu hưởng ứng 6 chương trình đột phá của thành phố:

- Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:các giải pháp, ý tưởng nhằm xây dựng
nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chương trình cải cách hành chính: các nghiên cứu gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính
quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt
động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức có
phẩm chất và năng lực.
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- Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành
phố: giải pháp về tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch
vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao,
nông nghiệp sinh thái…

- Chương trình giảm ùn tắc giao thông : giải quyết tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông; an toàn
giao thông; làm sạch- đẹp các đoạn đường giao thông ….

- Chương trình giảm ngập nước.

- Chương trình giảm ô nhiễm môi trường: giải quyết ô nhiễm khói bụi trong không khí; ô nhiễm
nguồn nước; xây dựng các mảng xanh - sạch - đẹp nơi công cộng…; nâng cao ý thức bảo vệ
môi trường của cộng đồng.

1.4. Hồ sơ đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký sơ tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký (trình bày tối đa 15 trang đánh máy khổ giấy A4) (Mẫu số 1)
- Sơ yếu lý lịch của cá nhân, tập thể tham gia (có xác nhận của Phòng Quản lý khoa học
hoặc BTV Đoàn trường)
(Mẫu số 2)
- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
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- Số lượng: Các cá nhân, tập thể đăng ký tham gia nộp 05 bản thuyết minh chi tiết.

- Thời gian: 15/4/2013 (thứ Hai)

1.5. Quy định về kinh phí:

Mỗi đề cương nghiên cứu được thông qua hội đồng giám khảo sẽ được cấp kinh phí từ 5 đến 10
triệu đồng.

Tác giả, nhóm tác giả phải sử dụng đúng mục đích kinh phí được cấp và thực hiện theo đúng
hợp đồng nghiên cứu ký kết với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

1.6. Quy trình thực hiện:

- Tháng 3, nộp hồ sơ về phòng Quản lý khoa học – Trung tâm Phát triển Khoa học và Công
nghệ trẻ Thành Đoàn

- Từ 15/4 đến 29/4, xét duyệt đề cương nghiên cứu

- Từ 2/5 đến 10/5, bảo vệ đề cương trước hội đồng
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- Sau khi đề tài được thông qua hội đồng xét duyệt, cấp kinh phí thực hiện đề tài.

1. 2. Lớp hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học:

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, Trung tâm Phát triển Khoa
học và Công nghệ Trẻ tổ chức các lớp hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu khoa học. Hiện
nay, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức các khóa học như:

2.1. Khóa học “Phương pháp nghiên cứu khoa học”:

-

Cách thức xác định chủ đề nghiên cứu

-

Phương pháp tìm kiếm tài liệu

-

Phương pháp đọc và cách viết tổng quan tài liệu nghiên cứu

-

Cách thức chọn mẫu

-

Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp

-

Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu
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2.2. Khóa học “Phân tích dữ liệu với SPSS – cơ bản”

-

Tổng quan phân tích dữ liệu, tổng quan về SPSS

-

Mã hóa – nhập liệu, làm sạch dữ liệu

-

Thống kê mô tả, bảng tần số, đồ thị, bảng kết hợp

-

Các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính

-

Tổng quang về tương quan - hồi quy tuyến tính

-

Trình bày báo cáo.

2.3. Khóa học “Phân tích dữ liệu với SPSS nâng cao”

-

Tổng quan về phương pháp nghiên cứu định lượng
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-

Hồi quy tuyến tính bội với SPSS & Eviews

-

Các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính

-

Phân tích nhân tố khám phá

-

Kiểm định thang đo, tình huống tổng hợp EFA, Cronbach’s Alpha, hồi quy

-

Mô hình Logit/Probit , mô hình ARIMA/VAR

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ sẽ mở các lớp miễn phí về Phương pháp
nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, và hỗ
trợ 30% học phí cho các bạn đăng ký Khóa học Phân tích dữ liệu với SPSS cơ bản và nâng cao.

Ưu tiên cho các bạn sinh viên đăng ký tham gia Chương trình Vườn ươm Nghiên cứu khoa học.

Thời gian nhận đăng ký lớp đến hết ngày 15/4/2013 (Thứ Hai).
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Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

Số 1 – Phạm Ngọc Thạch – P. Bến Nghé – Quận 1

ĐT: (08) 38.233.363 hoặc 38.230.780 (gặp Tú Trinh)

Email: khoahoctre@gmail.com – Website: khoahoctre.com.vn

12 / 12

