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1. Tips to writing a successful research proposal. 

Bài báo cáo nhằm hỗ trợ sinh viên và học viên cao học định hướng chọn đề tài 

và soạn thảo đề cương nghiên cứu theo đúng định dạng viết báo cáo học thuật.  Báo 

cáo cũng giúp người nghe hiểu rõ hơn các mảng kiến thức cần thiết đối với một người 

làm nghiên cứu khoa học từ góc độ lý thuyết và thực tiễn  trong việc chuẩn bị chọn 

mẫu để có thể đạt được mục tiêu nghiên cứu. 

                                                          Báo cáo viên: TS. Nguyễn Bửu Huân 

2. Guidelines to writing effective literature reviews. 

Bài báo cáo nhằm hỗ trợ sinh viên và học viên cao học sau khi học môn viết 

học thuật nâng cao và môn nghiên cứu khoa học có ý định làm tiểu luận hoặc luận văn 

hiểu rõ tầm quan trọng  của mục đích phần lược khảo tài liệu. Bài báo cáo chia sẻ 

hướng trình bày phần tổng quan tài liệu một cách hiệu quả  thông qua cách hướng dẫn 

tìm kiếm tài liệu, tổng hợp, đối chiếu đánh giá thông tin, sử dụng cấu trúc phù hợp; từ 

đó kết nối đến mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu một cách hợp lý. 

                                                           Báo cáo viên: Ths. Hồ Phương Thùy 

3. Guidelines to in-text citations and references. 

Bài báo cáo nhằm hỗ trợ sinh viên và học viên cao học trình bày cách trích dẫn 

trong bài viết học thuật hoặc báo cáo khoa học theo đúng định dạng của APA style 

hoặc MLA style.  Báo cáo cũng giúp người nghe có cơ hội thực tập viết mục tham 

khảo tài liệu đối với các loại nguồn tài liệu khác nhau nhằm tự tin hơn khi tham gia 

vào các hoạt động nghiên cứu khoa học. 

                                               Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Thị Nguyên Tuyết 

Trân trọng./. 

 


