
1

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số: 220 / HVKHCN
V/v mời cán bộ nghiên cứu tham dự khóa bồi

dưỡng theo chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa
học và Công nghệ & Hội đồng Anh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Đại học Quốc gia Thành phố HCM

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội
đồng Anh về triển khai chương trình “Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực khoa

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững”,
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Khoa học, Công nghệ và
Đổi mới sáng tạo phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức khóa học “Bồi dưỡng kỹ năng
bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu”.

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trân trọng kính mời Quý

đơn vị cử 06 - 08 cán bộ nghiên cứu đủ năng lực tham dự khóa học nói trên. Thông tin
chi tiết về khóa học cụ thể như sau:

Thời gian: 05 ngày, từ 10/06/2019 tới 14/06/2019

Khai mạc khóa học lúc 9h00 ngày 10 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh

Mục tiêu của khóa học: khóa bồi dưỡng được thiết kế nhằm trang bị cho các cán
bộ nghiên cứu trẻ của Việt Nam những kỹ năng bổ trợ cần thiết giúp cải thiện chất
lượng nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu dựa trên khung phát triển
năng lực cán bộ nghiên cứu tại Vương quốc Anh.

Đối tượng học viên: cán bộ nghiên cứu có trên 3 năm kinh nghiệm hiện đang công
tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (các học viên xuất sắc

và đủ điều kiện theo quy định của đề án 2395 sẽ được cử tham dự khóa đào tạo

phát triển giảng viên tại Vương quốc Anh vào cuối năm 2019).

Quy mô khóa học: 30 người, làm việc theo nhóm.

Nội dung chính:

1. Các chỉ số đánh giá chất lượng nghiên cứu

2. Kỹ năng viết và đăng tải bài báo chất lượng cao

3. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong nhóm nghiên cứu và với doanh nghiệp



4. Kỹ năng viết đề xuất cho các dự án nghiên cứu

5. Quản lý dự án nghiên cứu

6. Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp

7. Quyền sở hữu trí tuệ

8. Lập kế hoạch phát triển nghề nghiên cứu

Giảng viên giảng dạy: các chuyên gia của Đại học Coventry, Vương quốc Anh.

Ngôn ngữ: Giảng dạy bằng tiếng Anh (có trợ giảng Việt Nam).

Kinh phí: Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Anh tài trợ các chi phí liên quan
đến tổ chức khóa học, các chi phí đi lại, ăn nghỉ (nếu có) do học viên tự chi trả.

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo rất mong Quý đơn vị tạo điều
kiện cử cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng nói trên và gửi danh sách tham dự (theo mẫu
kèm theo) về Học viện trước ngày 03/06/2019. Thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Bùi Hải
Cường, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, điện thoại: 0902955269,
email: bhcuong99@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Học viện (để bc);
- Lưu: VT.



CƠ QUAN CHỦ QUẢN...
ĐƠN VỊ.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày .... tháng ....năm 2019

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC

“Bồi dưỡng kỹ năng bổ trợ dành cho cán bộ nghiên cứu”
Tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 10 tháng 06 năm 2019 đến ngày 14 tháng 06 năm 2019

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Email
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LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP BẢNG


