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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, năm học 2015 – 2016 

Thực hiện Chương trình nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và căn cứ vào Quy định 

về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 

II (ban hành kèm theo Quyết định số 3115/QĐ-T39-QLNCKH ngày 26/12/2014 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II), Nhà trường ban hành kế hoạch 

tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 – 2016 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên, nâng cao 

chất lượng đào tạo và thực hiện mục tiêu giáo dục bậc Cao đẳng tại Trường Cao đẳng 

Cảnh sát nhân dân II.  

- Giúp sinh viên tiếp cận, thực hiện đề tài NCKH trong quá trình đào tạo; phát 

huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH độc lập của sinh viên, hình thành năng 

lực tự học cho sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. 

- Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề khoa học đặt ra trong quản lý nhà nước về 

an ninh trật tự và yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an 

ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

- Phát hiện sinh viên có khả năng NCKH để bồi dưỡng, tạo nguồn tham gia vào 

các cuộc thi NCKH của sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và các đơn 

vị khác tổ chức. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, quy chế và quy định của Bộ Công an về hoạt động NCKH.   

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, định hướng hoạt động khoa 

học và công nghệ của Bộ Công an và Trường Cao đẳng CSND II; thực tiễn công tác, 

chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân (CAND). 

- Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên.  

- Kết quả nghiên cứu phải có giá trị khoa học, có tính mới và tính sáng tạo. 

II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

Sinh viên lựa chọn, đăng ký và thực hiện đề tài NCKH với nội dung sau: 

1. Những vấn đề thuộc lĩnh vực ngành và chuyên ngành đào tạo; 

2. Những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn, 

khoa học kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Trường Cao đẳng 

CSND II; 
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3. Những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, 

về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác theo 

chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSND. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

1. Đối tượng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

- Nhà trường khuyến khích tất cả sinh viên hệ Cao đẳng đang học tập tại Trường 

Cao đẳng CSND II đăng ký, chịu trách nhiệm chính hoặc tham gia thực hiện đề tài 

NCKH của sinh viên. 

- Số lượng sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, trong đó 

phải xác định 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính. 

- Đối với sinh viên hệ Cao đẳng có điểm tổng kết học tập của năm học thứ I hoặc 

năm học thứ II (nếu có) từ đủ 8.0 điểm trở lên bắt buộc phải đăng ký và chịu trách 

nhiệm chính thực hiện đề tài NCKH của sinh viên. 

2. Người hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

- Người hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài NCKH là cán bộ, giảng viên đang 

công tác tại Trường (phải có chức danh giảng viên hoặc có học vị từ thạc sĩ trở lên).  

- 01 người được hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong cùng một năm học. 

- Nhà trường khuyến khích cán bộ có học vị từ thạc sĩ trở lên thuộc các Phòng, 

Trung tâm, Ban Quản lý dự án trong Trường tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện 

đề tài NCKH. 

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

TT Nội dung Thời gian Thực hiện 

1. Xác định danh mục đề tài, giao đề tài và phân công người hướng dẫn 

1.1 
Đề xuất danh mục đề tài và danh sách 

người hướng dẫn 

9/9/2015 – 

16/9/2015 

+ Khoa, Bộ môn 

+ Cán bộ thuộc các đơn 

vị khác trong Trường. 

1.2 

+ Tổng hợp đề xuất danh mục đề tài và 

danh sách người hướng dẫn 

+ Lựa chọn, đăng ký thực hiện đề tài 

17/9/2015 – 

29/9/2015 

+ Phòng QL.NCKH  

+ Sinh viên 

1.3 
Xét chọn, xác định danh mục đề tài và 

người hướng dẫn 

30/9/2015 – 

2/10/2015 
Hội đồng xét chọn 

1.4 

Phê duyệt danh mục đề tài; ra quyết 

định giao đề tài cho sinh viên và phân 

công người hướng dẫn 

3/10/2015 –

9/10/2015 
Đ/c Hiệu trưởng 

2. Xây dựng đề cương và triển khai thực hiện đề tài NCKH của sinh viên 

2.1 Xây dựng đề cương của đề tài  
10/10/2015 – 

22/10/2015 

+ Sinh viên 

+ Người hướng dẫn 
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2.2 Xét duyệt đề cương của đề tài 
23/10/2015 – 

6/11/2015 

Hội đồng xét duyệt đề 

cương  

2.3 
Triển khai thực hiện đề tài NCKH theo 

đề cương đã được duyệt 

7/11/2015 – 

23/01/2015 

+ Sinh viên 

+ Người hướng dẫn 

3. Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cấp Khoa, Bộ môn 

3.1 
Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh 

viên cấp Khoa, Bộ môn 

24/01/2015 – 

8/4/2015 

Hội đồng đánh giá đề tài 

NCKH của sinh viên cấp 

Khoa, Bộ môn 

4. Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cấp Trường 

4.1 

Xác định danh mục đề tài NCKH của 

sinh viên tham gia xét “Giải thưởng sinh 

viên NCKH cấp Trường” 

11/4/2015 – 

20/4/2015 
Phòng QL.NCKH 

4.2 
Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh 

viên cấp Trường 

21/4/2015– 

6/2015 

Hội đồng đánh giá đề tài 

NCKH của sinh viên cấp 

Trường 

4.3 
Công bố đề tài NCKH đạt giải cấp 

Trường, tổ chức trao giải thưởng 
06/2015 

- Đ/c Hiệu trưởng 

- Phòng QL.NCKH 

- Phòng XDLL 

- Phòng QLHV 
 

V. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

1.  Báo cáo tổng kết đề tài NCKH 

- Báo cáo tổng kết đề tài NCKH là cơ sở để Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện 

đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội 

dung, kết quả thực hiện đề tài. 

- Báo cáo tổng kết đề tài phải được in ấn và có xác nhận tại Trung tâm 

TTKH&TLGK của Trường. 

- Báo cáo tổng kết đề tài phải được đóng thành 8 bản nộp về Phòng QLNCKH 

để tổ chức đánh giá cấp Khoa, Bộ môn. Sau khi đánh giá cấp Khoa, Bộ môn, đề tài 

được xếp loại Tốt trở lên phải chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng cấp Khoa, Bộ môn 

và đóng thành 8 bản nộp về Phòng QLNCKH để tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu 

khoa học của sinh viên tham gia xét “Giải thương Sinh viên NCKH cấp Trường”. 

- Báo cáo tổng kết đề tài đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá 

đề tài NCKH của sinh viên cấp Trường phải được đóng thành 3 bản (in bìa cứng, chữ 

nhũ vàng) nộp về Phòng QLNCKH (2 bản lưu tại Trung tâm TTKH&TLGK, 1 bản 

lưu tại Phòng QLNCKH). 

- Sau buổi họp Hội đồng xét duyệt đề cương, sinh viên triển khai thực hiện đề 

tài theo đề cương đã được duyệt. Sau khi hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài, sinh viên 

và người hướng dẫn có thể đề xuất nhà trường cho tổ chức đánh giá đề tài NCKH của 

sinh viên ở cấp Khoa, Bộ môn trước thời gian quy định. 

2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học 
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- Đánh máy và in trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm);  

- Số trang từ 40 trang đến 100 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và 

phụ lục); font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 14; dãn dòng: 1,3 – 1,5 line; lề trái 3 

cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2 cm. 

VI. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, XỬ LÝ VI PHẠM 

1. Chế độ chính sách đối với sinh viên 

- Sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên NCKH cấp Trường” được hưởng chế độ 

cộng điểm và khen thưởng theo quy định hiện hành. 

- Tiền thưởng cho sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên NCKH cấp Trường”:  

+ Xuất sắc : 1.000.000 đồng/1 đề tài 

+ Tốt  : 700.000 đồng/1 đề tài 

+ Khá  : 500.000 đồng/1 đề tài 

+ Đạt  : 300.000 đồng/1 đề tài 

2. Chế độ chính sách đối với người hướng dẫn 

Người hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên NCKH cấp Trường” được 

hưởng chế độ cộng giờ NCKH theo quy định hiện hành. 

3. Xử lý vi phạm 

Sinh viên có hành vi sao chép, gian lận trong quá trình thực hiện đề tài, không 

hoàn thành đề tài NCKH đúng tiến độ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Hiệu 

trưởng áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật đối với người vi phạm theo quy định hiện 

hành và xử lý đối với sản phẩm NCKH. 

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động giáo dục 

và đào tạo; nguồn ngân sách của khoa học và công nghệ. 

2. Phòng QL.NCKH tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng ban hành văn bản hướng 

dẫn và tổ chức thực hiện chế độ thu, chi kinh phí triển tổ chức hiện đề tài NCKH của 

sinh viên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Công an. 

VIII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học 

- Hướng dẫn, kiểm tra hình thức đề tài NCKH của sinh viên. 

- Đề xuất thanh toán kinh phí tổ chức thực hiện đề tài NCKH của sinh viên. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đề tài NCKH 

của sinh viên. 

- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cho Ban Giám hiệu Nhà trường để kịp 

thời chỉ đạo. 
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- Tham mưu Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng phục vụ cho việc tổ chức thực 

hiện đề tài NCKH của sinh viên. 

 2. Phòng Quản lý học viên 

- Phối hợp với Phòng QL.NCKH phổ biến kế hoạch tổ chức thực hiện đề tài 

NCKH cho sinh viên. 

- Tuyên truyền, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên tích cực 

đăng ký và tham gia thực hiện đề tài NCKH. 

- Thực hiện tốt công tác cộng điểm rèn luyện cho sinh viên đạt giải thưởng NCKH 

cấp trường theo quy định hiện hành. 

3. Phòng Quản lý đào tạo 

- Cung cấp cho Phòng QL.NCKH danh sách sinh viên có điểm tổng kết học tập 

của năm học thứ I và năm học thứ II (nếu có) từ 8,0 trở lên. 

- Thực hiện tốt công tác cộng điểm học tập cho sinh viên đạt giải thưởng NCKH 

cấp trường theo quy định hiện hành. 

4. Phòng Xây dựng lực lượng 

Thực hiện chế độ khen thưởng đối với sinh viên đạt giải thưởng đề tài NCKH cấp 

trường (giấy khen, tiền thưởng) theo quy định. 

5. Trung tâm TTKH&TLGK 

- Giới thiệu và cung cấp tài liệu, tư liệu theo quy định của Nhà trường cho sinh 

viên thực hiện đề tài NCKH. 

- Tổ chức in ấn và thu lệ phí theo quy định hiện hành của Trường. 

- Bảo quản, lưu giữ và thực hiện chế độ bảo mật đối với các đề tài NCKH của 

sinh viên. 

6. Các đơn vị có liên quan khác 

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị, có trách nhiệm phối hợp, 

hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên đăng ký và thực hiện đề tài NCKH 

theo đúng quy định của Nhà trường. 

7. Sinh viên thực hiện đề tài 

- Trung thực trong NCKH, chấp hành nghiêm chỉnh Quy định về hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (ban hành 

kèm theo Quyết định số 3115/QĐ-T39-QLNCKH ngày 26/12/2014 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II). 

- Đăng ký và thực hiện đề tài NCKH theo đúng tiến độ quy định. 

- Chấp hành đúng các quy định về chế độ bảo mật, thực hiện in ấn tại Trung tâm 

TTKH&TLGK của Trường. 
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015 

– 2016, đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá 
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trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh; đề nghị các đơn vị, cá 

nhân liên hệ Phòng QL.NCKH để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận:                                                         HIỆU TRƯỞNG 

- BGH nhà trường (chỉ đạo);                                                          (Đã ký) 

- Khoa/Bộ môn/Phòng (thực hiện);     Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Đức Khiển 

- Lưu: VT, P.QLNCKH.  

 

 

 

 


