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Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học
2007-2008

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
TRƯỜNG ðẠI HỌC NHA TRANG                                  ðộc lập - Tự do - Hạnh
phúc
               -----------                                                            ---------------------
           Số: 620/ðHNT-KHCN                            Nha Trang, ngày 21 tháng 11 năm
2007
 

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2007-2008

Kính gửi: Các Trưởng ñơn vị

   
     Tiếp theo thông báo số 544/ðHNT-KHCN ngày 08/10/2007 v/v tổ chức Hội nghị
sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2007-2008, Giám Hiệu thông báo thời gian và
kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:
     I- THỜI GIAN: Ngày Thứ Năm: 29/11/2007 (Thay cho lịch công tác ñã thông
báo là ngày 30/11/2007). Buổi sáng 7h30-11h30, buổi chiều 14h00-17h00.
     II- ðỊA ðIỂM: Hội trường A.
     III- THÀNH PHẦN:
          - ðại diện ðảng uỷ, Ban Giám Hiệu, ðoàn thanh niên, Hội sinh viên.
          - Trưởng (hoặc Phó) các Phòng, Viện, Trung tâm.
          - Các Trưởng, Phó trưởng Khoa và Thư ký văn phòng Khoa.
          - Trưởng (hoặc Phó) Bộ môn.
          - Cán bộ hướng dẫn sinh viên có báo cáo tại Hội nghị.

Tìm kiếm   Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. 
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Liên kết nhanh...   Liên kết nhanh...   

          - ðại biểu của sinh viên: Mỗi Khoa 30 sinh viên (trong ñó có cả số sinh viên
ñược báo cáo tại Hội nghị).
          - Các Giáo sư, Phó giáo sư.
          - ðại biểu của các cơ quan bạn.
    IV- CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ:
           - Tuyên bố lý do, giới thiệu ñại biểu, chủ trì, thư ký Hội nghị.
           - ðọc quyết ñịnh thành lập Ban Giám khảo.
           - Phát biểu khai mạc của lãnh ñạo Nhà trường.
           - Các sinh viên trình bày báo cáo (mỗi báo cáo trình bày tối ña 15 phút, hỏi và
trao ñổi tối ña 15 phút).
           - Công bố kết quả chấm ñiểm của Ban Giám khảo.
           - Trao phần thưởng.
           - Kết luận và bế mạc Hội nghị.
    V- PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ:
      1. Phòng KHCN-HTQT:
        - Xây dựng chương trình chi tiết, chuẩn bị các biểu mẫu phục vụ Hội nghị.
        - Chế bản và in kỷ yếu Hội nghị.
        - Gửi giấy mời ñến các cơ quan bạn.
        - Theo dõi sử dụng các thiết bị phục vụ cho báo cáo tại Hội nghị.
        - Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, tổng kết Hội nghị.
      2. Phòng Công tác sinh viên: In giấy khen các báo cáo ñạt giải tại Hội nghị.
      3. Phòng Tổ chức Hành chính:
        - Phục vụ nước và hoa trang trí cho Hội nghị.
        - ðón ñại biểu của các cơ quan bạn ñến dự.
      4. Phòng Quản trị Thiết bị:
       - Trang trí, sắp xếp bàn ghế trong Hội trường, chuẩn bị âm thanh, ánh
sáng, projector và máy phát ñiện dự phòng.
       - Bố trí 01 bàn ñể máy tính phục vụ cho báo cáo tại Hội nghị.
       - Bố trí người dọn vệ sinh xung quanh khu vực Hội nghị, trong Hội trường.
     5. ðoàn thanh niên: Cử 05 người cùng với Phòng KHCN-HTQT phục vụ Hội nghị.
     6. Các Khoa:
       - Thư ký văn phòng Khoa theo dõi, quản lý sinh viên của ñơn vị mình trong suốt
thời gian diễn ra Hội nghị.
       - Lập danh sách sinh viên tham dự Hội nghị và gửi về Phòng KHCN-HTQT trước
16g00, ngày 26/11/2007 (Thứ Hai).
     7. Các báo cáo viên tại Hội nghị:
           - Chuẩn bị bài báo cáo trình bày tại Hội nghị trên PowerPoint.
           - In báo cáo khoa học tóm tắt (12 bản) ñể gửi cho các thành viên Ban Giám
khảo (ñối với các sinh viên chưa kịp gửi bài ñăng trong kỷ yếu Hội nghị).
     8. Khoa Lý luận Mác-Lênin: Chụp ảnh, quay phim và ñưa tin về Hội nghị.
     Mọi phát sinh trong khi triển khai thực hiện có thể liên hệ với Phòng KHCN-HTQT

» Quản trị tài nguyên

» Sinh viên ñăng nhập
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ñể có thêm thông tin chi tiết.
     Giám Hiệu yêu cầu các ñơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện ñể Hội
nghị diễn ra thành công tốt ñẹp.

 
    
                                                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                             (ðã ký)
                                                                                                                     Hoàng Hoa Hồng
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN-HTQT.
 
Các văn bản kèm theo:
  * Thông báo số 620/TB/ðHNT-KHCN.
  * Chương trình chi tiết Hội nghị.
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