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Nghiên c?u khoa h?c (NCKH) sinh viên là ho?t ??ng th??ng niên, có ý ngh?a vô cùng to l?n giúp cho sinh viên ch? ??ng hoàn thành m?c tiêu "phát tri?n n?ng l?c nghiên c?u khoa h?c cho ng??i h?c". Khoa CNTT thân m?i các b?n sinh viên tham gia nghiên c?u khoa h?c sinh viên n?m h?c 2019 - 2020 v?i n?i
dung chi ti?t nh? sau:

I. HÌNH TH?C

Sinh viên Khoa CNTT tham gia nghiên c?u d??i s? h??ng d?n c?a gi?ng viên b? môn (có th? trong ho?c ngoài Khoa CNTT).
??i t??ng tham gia: Sinh viên n?m 1, 2, 3. M?i ?? tài không quá 5 sinh viên tham gia.

II. CH? ?? NGHIÊN C?U (Không gi?i h?n)

Công ngh? ph?n m?m.
Công ngh? m?ng và truy?n thông.
K? thu?t d?y h?c
Khoa h?c d? li?u.
Trí tu? nhân t?o.
C? s? toán cho tin h?c.
B?o m?t thông tin.
Công nghi?p 4.0.

III. ?ÁNH GIÁ KHOA H?C

H?i ??ng Khoa h?c và ?ào t?o Khoa t? ch?c xét duy?t ?? c??ng nghiên c?u Khoa h?c sinh viên vào cu?i tháng 09.2019 ?? tuy?n ch?n ?? tài g?i lên tr??ng. Các ?? tài ???c ch?n s? th?c hi?n trong kho?ng th?i gian t? 10.2019 - 4.2020. Các báo cáo nghiên c?u s? ???c H?i ??ng Khoa h?c và ?ào t?o Khoa
CNTT ?ánh giá và ph?n bi?n. Các nghiên c?u ???c Khoa ???c ch?n tham d? "Sinh viên NCKH c?p Tr??ng" s? ???c công b? trong "K? y?u Nghiên c?u Khoa h?c n?m h?c 2019 - 2020" tr??ng ??i h?c S? ph?m TpHCM.

IV. CÁC M?C TH?I GIAN

T? nay - 26/09/2019: Cán b? gi?ng viên và sinh viên g?i danh sách ??ng ký ?? tài NCKH kèm theo ?? c??ng theo m?u s? 1, 2 v? VP Khoa (b?n c?ng, có ký tên) và file g?i v? hienlth@hcmue.edu.vn .
27/09/2019: H?i ??ng khoa h?c & ?ào t?o Khoa ti?n hành xét duy?t ?? c??ng.
08/10/2019 - 04/04/2020: Th?c hi?n nghiên c?u
06/04/2019: N?p k?t qu? + s?n ph?m nghiên c?u
D? ki?n tu?n th? 3 tháng 04/2020: H?i th?o công b?, ?ánh giá k?t qu? NCKH c?p Khoa
Cu?i tháng 04/2020: N?p danh sách ?? tài tham gia NCKH c?p tr??ng
Tháng 5/2020: H?i ngh? Sinh viên NCKH c?p tr??ng

V. BI?U M?U
Vào danh m?c Bi?u m?u --> Nghiên c?u Khoa h?c Sinh viên
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