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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa “FAST Tech Show” 

                                  

 Thực hiện thông báo của Trường về việc triển khai các hoạt động liên quan Hội 

nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) năm 2019 cấp Khoa (FAST Tech Show) 

và cấp Trường (BK Tech Show), Khoa FAST xin thông báo đến Quý Thầy Cô và các em 

sinh viên những nội dung sau:  

1. Khoa sẽ tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa "FAST Tech Show" - Sự kiện Khoa 

học SV lớn nhất của Khoa hàng năm  

• Thời gian: 08:00 - 11:30, Thứ Sáu - ngày 10/05/2019.   

• Địa điểm: Hội trường tầng 1, Toà nhà Thông minh (S building) 

• Hoạt động dự kiến: Các nhóm SV tham gia báo cáo poster và sản phẩm NCKH, 

chấm thi trao giải, các hoạt động triển lãm và vui chơi khoa học của Khoa, ẩm 

thực và âm nhạc 

Chi tiết sẽ được thông báo. Đây là sự kiện lớn của Khoa nên toàn bộ SV Khoa được 

khuyến khích tham gia. 

2. Quyền lợi của các nhóm tham gia báo cáo:  

• Được nhận chứng nhận SVNCKH của Trường  

• Các đề tài có tham gia báo cáo và nộp bài báo đúng hạn 16h00 ngày 10/05/2019 

(theo mẫu đính kèm): được Trường hỗ trợ 1 triệu đồng/đề tài và được đăng trên 

Kỷ yếu SVNCKH của Trường (có ISBN): rất lợi thế cho CV của các em sau này 

khi xin việc làm, du học,... Đề tài đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Khoa sẽ được đăng 

full paper, các đề tài có tham gia nhưng không đạt giải sẽ được đăng Abstract.  

• Cơ hội đạt Giải thưởng tại FAST Tech Show: Giải Nhất (1.5 triệu), Giải Nhì (1 

triệu), Giải Ba (500K), Giải Ý Tưởng (500K), Giải Trình bày (500K), Giải Triển 

Vọng (500K). 

• Ngoài ra, Khoa sẽ chọn trao giải "FAST Tech Tops" (lên đến 5 triệu/đề tài) với 

mục đích đầu tư cho 1-3 đề tài xuất sắc để hoàn thiện và trở thành đề tài tiêu biểu 

của Khoa, được hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ kêu gọi đầu tư từ các tổ chức khác, 

doanh nghiệp và nhiều quyền lợi khác.... 

• Được hướng dẫn viết báo cáo theo mẫu bài báo (full paper): Khoa tổ chức dự kiến 

vào thứ 2 - ngày 06/05/2019, chi tiết sẽ được thông báo. 

 



3. Các đối tượng tham gia báo cáo tại Hội nghị SVNCKH cấp Khoa "FAST Tech 

Show" và các yêu cầu thực hiện:  

• Đối tượng 1: Các nhóm SV Khoa FAST đã đăng ký đề tài NCKH từ đầu năm 

học (theo danh sách đính kèm, gồm nhóm SV và CBHD), yêu cầu: 

o Xác nhận lại tình trạng "Tham gia/Không tham gia" Hội nghị SVNCKH 

2019 trong danh sách số 1, trước 23h00 ngày 05/05/2019 (Sau thời gian 

này, các nhóm không xác nhận được xem như không tham gia).  

o Đối với các nhóm xác nhận "Tham gia", hoàn thiện và nộp báo cáo theo 

Mẫu bài báo (full paper) đính kèm, trước 16h00 ngày 10/05/2019. 

Mong các Thầy Cô CBHD nhắc nhở các em xác nhận việc tham gia và hoàn thiện, nộp 

các báo cáo khoa học theo đúng yêu cầu.  

• Đối tượng 2: Các nhóm chưa đăng ký trước đây nhưng có đề tài/sản phẩm 

NCKH, muốn tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Khoa và cấp Trường năm nay, yêu 

cầu: 

o Bổ sung thông tin đăng ký vào danh sách số2 trước 23h00 ngày 05/05/2019 

o Hoàn thiện và nộp báo cáo theo Mẫu bài báo đính kèm, trước 16h00 ngày 

10/05/2019 

• Đối tượng 3: Các nhóm SV năm cuối Khoa FAST đang thực hiện Capstone 

Project với các đề tài/dự án tại DN hoặc tại Trường, các em cũng được khuyến 

khích tham gia NCKH với các đề tài này: 

o Để đăng ký tham gia, các em điền thông tin đăng ký vào danh sách số 

2, trước 23h00 ngày 05/05/2019 

o Hoàn thiện và nộp báo cáo theo Mẫu bài báo đính kèm, trước 16h00 ngày 

10/05/2019 

 

Các thông tin phản hồi, gửi lại cho Cô: Anh Thư: ntathu@dut.udn.vn. 

 

Mọi thắc mắc, Thầy Cô và Các Em liên lạc trực tiếp: 

TS. Nguyễn Thị Anh Thư: 0905.023.049/ 
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