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THÔNG BÁO
Cuộc thi ý tưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
- Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học;
- Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được nghiên cứu khoa học, đề xuất với
Liên chi đoàn, đoàn trường và Chi bộ Khoa Kinh tế xem xét trong tiêu chí phát triển
Đảng cho sinh viên;
1.2. Yêu cầu
- Cuộc thi được triển khai rộng khắp và thu hút được sự tham gia của sinh viên
khoa Kinh tế;
- Các sản phẩm dự thi là sản phẩm độc lập của sinh viên/ nhóm sinh viên.
2. Đối tượng dự thi
Sinh viên/nhóm sinh viên đang học tập tại Khoa Kinh tế trường Đại học Tây
Bắc.Trong đó: Số lượng sinh viên không quá 3 sinh viên/nhóm; 1 sinh viên có thể
tham gia nhiều nhóm; Các thành viên trong nhóm có thể thuộc các lớp khác nhau
thuộc khoa Kinh tế.
3. Thời gian
- Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi: từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày
27/01/2021, tính theo ngày Ban tổ chức nhận được email.
- Thời gian họp Ban giám khảo: 28/01/2021 đến ngày 01/02/2021
- Thời gian công bố kết quả và trao giải: 02-03/02/2021
4. Cách thức tham gia
Mỗi sinh viên/nhóm sinh viên gửi 01 sản phẩm dự thi gồm 01 bản cứng về Văn
phòng Khoa Kinh tế kèm theo file mềm về email của Khoa theo địa chỉ sau:
k.kinhte@utb.edu.vn;
5. Nội dung nghiên cứu/ ý tưởng
Nội dung tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu sau (nhưng không giới hạn):
-

Nghiên cứu về lĩnh vực du lịch, nhân lực ngành du lịch, xây dựng tour du lịch,
các tuyến điểm, điều hành, các vấn đề liên quan đến nhà hàng, khách sạn…

-

Du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm….

-

Nghiên cứu về phát triển các sản phẩm của địa phương

-

Nghiên cứu về bán hàng, quản trị chi phí, các vấn đề về sản xuất kinh doanh,
quản trị chất lượng, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức sự
kiện, khởi sự kinh doanh,...

-

Nghiên cứu thị trường, phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch gắn với địa
phương

-

Nghiên cứu về marketing, thị trường, sản phẩm, chăm sóc khách hàng...

-

Nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính
sự nghiệp; hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, …

-

Nghiên cứu về kế toán quản trị, lập và phân tích báo cáo tài chính, đào tạo kế
toán, chất lượng thông tin kế toán,...

-

Nghiên cứu về phân tích tài chính, các phương pháp và kỹ thuật phân tích kinh
doanh, các chỉ tiêu phân tích tài chính.

-

Nghiên cứu về cung cầu thị trường, các vấn đề về kinh tế vi mô, vĩ mô của nền
kinh tế

-

Nghiên cứu về các phương pháp học tập hiệu quả, nâng cao kỹ năng mềm của
người học.

-

....

5. Quy định trình bày
Sản phẩm dự thi được trình bày theo mẫu (Phụ lục đính kèm) dưới dạng văn
bản với khung A4 (lề trên, lề dưới, lề phải căn đều 2cm, lề trái 3cm), dung lượng từ 3
đến 5 trang (tối đa), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng Exactly 17pt.
Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính mới, là kết quả nghiên cứu của sinh
viên/nhóm sinh viên, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng
hoặc ấn phẩm nào.
Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, văn phong khoa học, không vi phạm pháp luật
Việt Nam.
Sản phẩm dự thi phải ghi rõ họ tên, tác giả/nhóm tác giả, lớp, địa chỉ liên hệ
hoặc email, số điện thoại.
Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi nhiều sản phẩm nhưng phải thống nhất về
họ tên.
6. Tiêu chí đánh giá

Sản phẩm dự thi phải có nội dung và quy cách đúng yêu cầu của Ban tổ chức,
có đầy đủ thông tin về người dự thi.
Sản phẩm dự thi sẽ được Ban giám khảo đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
- Tính khả thi của ý tưởng nghiên cứu (tính ứng dụng) – 50 điểm
- Tính mới của ý tưởng nghiên cứu – 30 điểm
- Văn phong khoa học, logic; Hình thức trình bày đẹp, đảm bảo – 20 điểm
7. Lợi ích và cơ cấu giải thưởng
7.1. Lợi ích khi tham gia cuộc thi
Các thí sinh khi tham gia cuộc thi đều nhận được:
- Giấy chứng nhận sinh viên tham dự cuộc thi
- Cộng thêm điểm rèn luyện cuối kỳ II năm học 2020-2021
- Được tính vào tiêu chí sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học khi xét phát
triển Đảng tại Chi bộ Khoa Kinh tế;
7.2. Giải thưởng
- 01 giải nhất trị giá 300.000 đồng
- 02 giải nhì trị giá 200.000 đồng
- 03 giải ba trị giá 100.000 đồng
Ban chủ nhiệm khoa đề nghị các bộ môn, các CBGV nghiêm túc thực hiện./
Nơi nhận:
-BCN Khoa;
-CVHT các lớp;
-Liên chi đoàn, các lớp sinh viên (t/h) ;
- Lưu VPK.
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