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Điều 1: Đối tượng, số lượng tham gia
1.Đối tượng
Là sinh viên, hiện đang học tập tại trường Đại học Công nghiệp TP. HCM 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.
Đăng ký tham gia theo đơn vị Khoa, Viện, Trung tâm, ban tổ chức không nhận
đăng ký tham gia theo tư cách cá nhân gửi trực tiếp cho ban tổ chức cuộc thi cấp
trường.
2. Số lượng
Nhằm đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài tham gia, trước khi đăng
ký giới thiệu đề tài tham gia cuộc thi cấp trường, Khoa, Viện, Trung tâm có trách nhiệm
thành lập hội đồng khoa học để chấm thi và đánh giá chất lượng đề tài, chỉ xét chọn đề
tài có chất lượng tốt giới thiệu tham gia cuộc thi cấp trường.
Mỗi ngành trong 1 lĩnh vực dự thi, mỗi Khoa, Viện, Trung tâm chỉ được giới thiệu
tối đa 07 đề tài có chất lượng cao nhất từ trên xuống tham gia (tính cho giải thưởng
sinh viên nghiên cứu khoa học) và 02 đề tài trong mỗi lĩnh vực dự thi (tính cho giải
thưởng đề tài/ công trình làm luận văn tốt nghiệp xuất sắc); số ngành trong từng lĩnh
vực được quy định chi tiết trong thể lệ.
Điều 2: Nội dung
Gồm 2 giải thưởng chính:
1.Giải thưởng dành cho những đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học của sinh
viên. Yêu cầu: Công trình gửi tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả
năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.
- Ghi chú: Luận văn và đồ án tốt nghiệp của sinh viên không được gửi tham dự
giải thưởng này.
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2. Giải thưởng dành cho những đề tài/ công trình làm luận văn tốt nghiệp của sinh
viên được hội đồng chấm luận văn Khoa, Viện, Trung tâm đánh giá xuất sắc.
- Ghi chú: mỗi lĩnh vực, ngành đào tạo của Khoa, Viện, Trung tâm chỉ được chọn,
giới thiệu 1 đề tài để dự thi, tối đa mỗi lĩnh vực do ban tổ chức quy định là 2 đề tài
(điểm số của đề tài/ công trình tốt nghiệp phải từ 9.0 điểm trở lên).
Điều 3: Lĩnh vực, ngành đăng ký

TT
TÊN LĨNH VỰC
1 Lĩnh vực Kinh tế

2

Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ
thông tin

3

Lĩnh vực Công nghệ Hóa Sinh và Môi
trường

CHUYÊN NGÀNH
- Tài chính- ngân hàng- chứng khoánkế toán- kiểm toán, bảo hiểm - tín
dụng.
- Thương mại- quản trị kinh doanh Du lịch- marketing
- Kinh tế học- kinh tế phát triển – kinh
tế chính trị.
- Điện- điện tử.
- Cơ khí- tự động hóa.
- Kỹ thuật nhiệt.
- Công nghệ thông tin
- Hóa học.
- Công nghệ hóa.
- Sinh học.
- Công nghệ sinh.
- Công nghệ thực phẩm.
- Tài nguyên
- Môi trường
- Công nghệ Môi trường

Điều 4: Một số định hướng để nghiên cứu (tham khảo)
1. Nhóm ngành khoa học xã hội
- 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.
2. Nhóm ngành khoa học tự nhiên
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- 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 bản chất, quy luật của tự nhiên và những tác động của chúng đến
đời sống con người, đến kinh tế, văn hóa- xã hội nước ta, trong đó chú ý các yếu tố khí
tượng và tự nhiên ở các vùng sinh thái, phục vụ dự báo phòng tránh thiên tai (như bão
lụt, cháy rừng, trượt lở đất, nứt đất, xói lở bờ sông, bờ biển, bồi lấp các cửa sông, cửa
đầm, hạn hán, v.v...).
- 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 ...
3. 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.
Đồng thời khuyến khích các đề tài nghiên cứu hưởng ứng 6 chương trình trọng
điểm 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.
- 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
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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 tháiz
- 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 z.
- 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 cộngz; nâng
cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng.
Điều 5: Các tiêu chuẩn để đánh giá công trình nghiên cứu
1. Về hình thức: cách trình bày công trình (bố cục, sơ đồ, diễn đạt, hình thức...)
đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Điều 7 của Thể lệ.
2. Hiệu quả về kinh tế – xã hội của công trình: trình bày rõ những ý nghĩa thực
tiễn, hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội mà đề tài nghiên cứu.
3. Xác định nội dung và phương pháp nghiên cứu: luận cứ khoa học, tính độc
đáo; nội dung nghiên cứu hợp lý; trình bày chi tiết về tính mới, tính sáng tạo trong cách
giải quyết vấn đề và khả năng ứng dụng.
4. Sản phẩm của đề tài: chi tiết hóa được loại hình sản phẩm, cụ thể hóa các chi
tiết chất lượng tiên tiến..
5. Khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu: chứng minh được đề tài có địa chỉ ứng
dụng cụ thể, tính khả thi của phương án chuyển giao kết quả nghiên cứuz
6. Tính hợp lý của kinh phí đề nghị: tính hợp lý, sát thực tế.
7. Tính trung thực trong việc tham khảo và nghiên cứu: nêu cụ thể và trích dẫn
đầy đủ ở từng trang về nội dung của sách, báo, tạp chí hoặc đề tài tham khảo.
Điều 6: Bố cục công trính nghiên cứu
1. Đặt vấn đề: nêu lên sự cần thiết của đề tài, lý do chọn đề tài.
2. Tổng quan tài liệu: tổng quan tóm lược đề tài, nêu những giải pháp khoa học đã
được giải quyết ở trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được tiếp tục nghiên
cứu và phương án giải quyết của (nhóm) tác giả.
3. Mục tiêu - Phương pháp: mục tiêu của công trình, phương pháp nghiên cứu.
4. Kết quả - Thảo luận: nội dung - kết quả nghiên cứu đạt được.
5. Kết luận - Đề nghị: nêu lên kết luận, ý nghĩa khoa học, hiệu quả về mặt kinh tế
và xã hội, qui mô và phạm vi áp dụng, đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo.
6. Tài liệu tham khảo, phụ lục; danh mục các công trình trước đây của tác giả (nếu
có).
Điều 7: Hình thức trình bày
1. Nội dung công trình được đánh máy trên giấy A4 (kích thước 210 x 297 mm),
khuyến khích in 2 mặt, phông chữ Unicode, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13,
đánh số thứ tự trang ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang.
4

2. Công trình nghiên cứu trình bày trong khoảng 50 tới 100 trang đánh máy
(không tính phụ lục, hình ảnh, số liệu).
3. Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rõ ràng theo một kiểu thống
nhất: 1.; 1.1.; 1.1.1...
4. Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường, các ký hiệu
phải có chú thích rõ ràng. Bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh họa... phải được đánh số thứ
tự kèm theo chú thích.
5. Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết theo đúng tiếng nước đó
hoặc theo cách phiên âm hệ chữ latinh (căn cứ vào tài liệu tham khảo).
6. Không viết tên tác giả, tên trường, tên giảng viên hướng dẫn; không viết lời
cám ơn, không được dùng các ký hiệu riêng, gạch dưới các câu trong toàn bộ công
trình và không được ký tên. Mục đích nhằm thể hiện tính khách quan, đảm bảo công
bằng khi chấm điểm và đánh giá.
7. Trang bìa của công trình phải được đóng bằng giấy bìa cứng, màu xanh nước
biển, gáy dán keo màu xanh dương đậm (không dùng gáy lò xo). Trang (số 1, 2 theo
mẫu) thông tin về công trình và nhận xét của hội đồng khoa học, tác giả để rời và không
được phép ghi bất cứ thông tin nào khác ngoài thông tin theo mẫu.
8. Phần công trình:
- Tóm tắt công trình (bắt đầu từ trang thứ nhất) tối đa 1 mặt giấy A4.
- Nội dung công trình (trình bày từ trang kế tiếp) nội dung qui định như ở điều 4.
Điều 8: Hồ sơ tham dự
1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Cuộc thi của tác giả hay nhóm tác giả công
trình (1 bản theo mẫu M1, có dán hình 3x4).
2. Danh sách nhận xét, đánh giá, cho điểm, xếp loại cho từng công trình của Hội
đồng khoa học cấp khoa, viện, trung tâm.
3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp về Ban tổ chức Cuộc thi cấp trường
02 quyển đề tài công trình nghiên cứu.
4. Bảng tổng hợp danh mục các công trình đăng ký tham gia Cuộc thi của Ban Tổ
chức cấp khoa, viện, trung tâm (1 bản theo mẫu M2); gửi kèm file Excel tổng hợp đề tài
đăng ký tham gia của khoa, viện, trung tâm (phông chữ Unicode, kiểu chữ Time New
Roman, cỡ chữ 13)
5. Ban tổ chức cấp khoa, viện, trung tâm cần cung cấp 01 đĩa CD (gồm file báo
cáo Powerpoint, file tóm tắt đề tài và file toàn bộ dữ liệu các đề tài nghiên cứu của đơn
vị dự thi Euréka). Riêng các công trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, mỗi đề tài
cần gởi kèm theo chương trình nguồn chép chung trên đĩa CD (nếu có).
- Thời hạn nộp hồ sơ: Ban tổ chức tiếp nhận đề tài đăng ký tham gia của các
khoa, viện, trung tâm vào ngày 17/9/2012, ban tổ chức không nhận công trình đăng ký
tham gia tự do, tất cả các công trình dự thi đều phải thông qua giới thiệu và xác nhận
của Ban chủ nhiệm khoa, viện, trung tâm.
5

- Để biết thêm thông tin về cuộc thi, xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Đoàn Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM
Tầng hầm nhà D-Số 12 – Nguyễn Văn Bảo- Phường 4 – Quận Gò Vấp
Website: www.sinhviencongnghiep.vn
Điều 9: GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng dành cho đề tài/ công trình nghiên cứu khoa học:
1.1. Tất cả tác giả các công trình nghiên cứu khoa học tham gia Cuộc thi cấp
trường sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp trường tặng Giấy chứng nhận tham dự
Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka năm 2012.
1.2. Đối với các cá nhân, giảng viên trực tiếp hướng dẫn cho sinh viên có công
trình nghiên cứu đoạt giải và giản viên hướng dẫn sẽ được đề nghị tặng thưởng giấy
khen của Ban giám hiệu nhà trường.
1.3. Giá trị giải thưởng cho các đề tài đoạt giải:
- Ban tổ chức và đại diện hội đồng khoa học họp xét chọn từ các đề tài đạt giải
nhất của tất các các lĩnh vực, chọn ra 01 đề tài có chất lượng và có điểm số cao nhất
(yêu cầu đạt từ 95% tổng số điểm trở lên) để trao giải đặt biệt, trị giá: 10.000.000
đồng/giải + Giấy khen của BGH nhà trường.
- Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có cơ cấu và mức giải thưởng là:
+ 01 Giải Nhất:

4.000.000 đồng/giải + Giấy khen của BGH nhà trường.

+ 01 Giải Nhì:

3.000.000 đồng/giải + Giấy khen của BGH nhà trường

+ 01 Giải Ba:

2.000.000 đồng/giải + Giấy khen của BGH nhà trường.

+ Các giải KK:

1.000.000 đồng/giải + Giấy khen của BGH nhà trường.

2. Giải thưởng dành cho những đề tài/ công trình luận văn tốt nghiệp được đánh
giá xuất sắc:
Hội đồng khoa học sẽ đánh giá và chấm điểm. Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ xét trao
giải cho 01 đề tài luận văn xuất sắc và mức giải thưởng là: 2.000.000 đồng/giải + giấy
khen của BGH nhà trường.
Điều 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Thể lệ này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu
có thay đổi, Ban Tổ chức Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka năm 2012
sẽ có văn bản điều chỉnh bổ sung và thông báo cụ thể đến các khoa, viện, trung tâm,
các tập thể, cá nhân tham gia.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHCN&QLKH – ĐOÀN THANH NIÊN

_____

TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2012

Mẫu 1 (Dành cho tác giả)
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA
NĂM 2012
____

Đăng ký nội dung thi: (đánh dấu vào giải thưởng tham dự, yêu cầu bắt
buộc)
- Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học (đề tài làm luận văn tốt nghiệp
không được đăng ký tham gia giải thưởng này):

- Giải thưởng dành cho công trình, đề tài làm luận văn tốt nghiệp được
đánh giá xuất sắc: 
1. Tên công trình:
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 Đánh dấu chọn nếu công trình nghiên cứu từ những vấn đề gợi ý
của doanh nghiệp (kèm đơn, công văn hoặc hợp đồng đặt hàng)
2. Lĩnh vực nghiên cứu: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Chuyên ngành: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
3. Tóm tắt công trình, những vấn đề mới (không quá 100 từ) :
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
4. Tên giảng viên hướng dẫn (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị):
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
5. Tác giả, nhóm tác giả (không quá 5 người):

 Tác giả 1 :
- Họ tên :

Ảnh 3 x4

Ảnh

- Nam/Nữ :

(đóng dấu
giáp lai)

3 x4

- Năm sinh :
- Địa chỉ:
- Điện thoại :
- Email:
- Khoa/viện/trung tâm:

 Tác giả 2 :
- Họ tên :
- Nam/Nữ :

Ảnh 3 x4

Ảnh

- Năm sinh :

(đóng dấu
giáp lai)

3 x4

Ảnh 3 x4

Ảnh

(đóng dấu
giáp lai)

3 x4

Ảnh 3 x4

Ảnh

(đóng dấu
giáp lai)

3 x4

- Địa chỉ:
- Điện thoại :
- Email:
- Khoa/viện/trung tâm:

 Tác giả 3 :
- Họ tên :
- Nam/Nữ :
- Năm sinh :
- Địa chỉ:
- Điện thoại :
- Email:
- Khoa/viện/trung tâm:

 Tác giả 4 :
- Họ tên :
- Nam/Nữ :
- Năm sinh :
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- Địa chỉ:
- Điện thoại :
- Email:
- Khoa/viện/trung tâm:

 Tác giả 5 :
- Họ tên :
- Nam/Nữ :
- Năm sinh :

Ảnh 3 x4

Ảnh

(đóng dấu
giáp lai)

3 x4

- Địa chỉ:
- Điện thoại :
- Email:
- Khoa/viện/trung tâm:
Tác giả (hoặc trưởng nhóm)
Ký tên

Xác nhận của đại diện Khoa, viện, trung tâm
(ký tên, đóng dấu)
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NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA
Đề tài: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

(Ghi theo các tiêu chuẩn chấm điểm công trình)

Điểm số :
Xếp loại: (nhất, nhìz)

Chủ tịch Hội đồng khoa học
(ký tên)
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Mẫu danh sách (dành cho Khoa, Viện, Trung tâm)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHCN&QLKH – ĐOÀN THANH NIÊN

--------

TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2012

Khoa/Viện/ Trung tâm: ……………………………..
Kính gửi: BCH Đoàn trường ĐH Công nghiệp TP. HCM
Đơn vị Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu
Khoa học Euréka năm 2012

TT

Tên
công
trình

Họ
Ngày
tên
sinh
tác
giả/
nhóm
tác
giả

Nam/
Nữ

Là
sinh
viên
năm
thứ

Lĩnh
vực
tham
dự

Chuyên
ngành
tham
dự

Số
điện
thoại
liên lạc

Địa
Email
chỉ,(
ghi
đầy đủ
thông
tin)

Họ tên/
Học
hàm
học vị
người
hướng
dẫn)

1.
2.
3.
4.

TM. BCN Khoa, Viện, Trung tâm
(Ký tên, đóng dấu)

• Kèm theo: hồ sơ tham dự giải thưởng của tác giả (theo quy định của thể lệ)
• Ghi chú: Đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm nhập đầy đủ và chính xác các thông
tin trên bằng file excel để Ban tổ chức căn cứ vào danh sách này viết bằng khen, giấy
chứng nhận…
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHCN&QLKH – ĐOÀN THANH NIÊN
----------------------

CÔNG TRÌNH DỰ THI
CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA
NĂM 2012

TÊN CÔNG TRÌNH :

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:
CHUYÊN NGÀNH :

Mã số công trình : zzzzzzzzzzz.
(Phần này do BTC cấp thành ghi)

12

