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Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2019 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức Hội thảo NCKH sinh viên năm học 2019-2020 

 

Để thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, Khoa tiếng 

Trung Quốc sẽ tổ chức Hội thảo NCKH sinh viên năm học 2019-2020. Thông tin cụ thể như 

sau: 

1. Thời gian tổ chức: cuối tháng 2/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau) 

2. Nội dung bài viết: Những vấn đề liên quan tới việc học tập, nghiên cứu tiếng Trung 

Quốc, bao gồm: Phương pháp học tập các kỹ năng tiếng Trung Quốc; Biên-

phiên dịch Trung-Việt, Việt-Trung; Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ pháp tiếng Trung Quốc; 

Văn hóa - văn học; Tiếng Trung thương mại; Hán ngữ cổ đại; Hán tự; Ứng dụng 

công nghệ thông tin vào việc học tiếng Trung Quốc …  

3. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Việt 

4. Đối tượng: Sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc, viết bài cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 

4 sinh viên/ nhóm). 

5. Đăng ký giáo viên hướng dẫn: Sinh viên có thể đăng ký GVHD theo nguyện vọng, 

mỗi giáo viên được hướng dẫn tối đa 3 đề tài.  

Những trường hợp sau sẽ do Khoa phân công GVHD:  

- SV/ nhóm SV không có đề xuất cụ thể GVHD 

- GV từ chối hướng dẫn theo đăng ký của SV 

- GV có trên 3 SV/ nhóm SV đăng ký (trường hợp này GV được đăng ký sẽ lựa 

chọn tối đa 3 SV/ nhóm SV, SV/ nhóm SV còn lại sẽ do Khoa phân công cho GV 

khác)   

6. Thời hạn đăng ký đề tài: 12-30/11/2019 

7. Phương thức đăng ký: SV đăng ký bằng cách gửi email theo hướng dẫn sau:  

 Chủ đề email: Đăng ký viết bài NCKH SV 2019-2020 

 Nội dung email:  

Họ tên SV/nhóm SV_Lớp_Số điện thoại_Tên đề tài_Tên GVHD (theo nguyện 

vọng, nếu không có thì bỏ trống). 

(Ví dụ: NGUYỄN VĂN A_1T16_0904XXXXXX_“Tên đề tài”_Thầy/ Cô …) 

 Email nhận thông tin đăng ký: khoatrung@hanu.edu.vn 
 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:  

Cô Nguyễn Thị Minh Phượng, SĐT: 0904.011198 
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