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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

Khoa Tiếng Đức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày 01 tháng 03  năm 2019 

 

THÔNG BÁO  

V/v tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu khoa học giáo viên năm học 2018-2019 

Theo kế hoạch Hội nghị, Hội thảo nghiên cứu khoa học của Khoa tiếng Đức năm học 

2018-2019, Khoa tiếng Đức sẽ tổ chức HT NCKHGV năm học 2018-2019. Thông tin cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian: ngày 17/05/2019,  từ 8g00-11g15 

2. Địa điểm:  

- Phòng hội thảo 514, tầng 5, tòa nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km 9, đường Nguyễn 

Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội; 

3. Ngôn ngữ làm việc: tiếng Đức.  

4. Nội dung: 

- Các chủ đề  thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ học Đức, Phương pháp giảng dạy tiếng Đức, Văn 

hóa-Văn học Đức và các nước nói tiếng Đức, Dịch thuật. 

5. Mục tiêu: 

 - Giáo viên trình bày và trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học được thực hiện trong năm 

học. 

6. Thành phần: 

- Giảng viên Khoa tiếng Đức; 

- Những người quan tâm 

7. Quy trình làm việc của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa:  

Hạn  nộp bài 

cho khoa 

Hạn phản 

biện 

Hạn họp 

HĐKH Khoa 

Hạn nộp bài sau 

khi có ý kiến từ 

HĐKH Khoa 

Hạn biên tập tại 

khoa  

Hạn nộp bài 

cho PKH 

11.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 25.04.2019 28.04.2019 28.04.2019 

9. Cách thức nộp bài 

 - GV nộp bản cứng và bản mềm cho cô Yên 
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 - Bài NCKHGV được nộp kèm với bản tóm tắt bằng tiếng Việt dài ½ trang A4  

Thông báo được đăng tải trên website http://www.de.hanu.vn.  

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia 

của các thầy, cô.  

Trân trọng. 

 

. 

BCN KHOA 

 

 

 

http://www.hanu.edu.vn/



