Mẫu 2 -Thuyết minh cộng đồng chuyên môn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH CÔNG NHẬN CỘNG ĐỒNG CHUYÊN MÔN
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÓM
1.1. Tên nhóm:
1. Tên Tiếng Việt:

................................................................................................

2. Tên tiếng Anh: ........................................................................................................
3. Tên gọi tắt (nếu có): ..........................................................................................
1.2. Lĩnh vực chuyên môn hoạt động: .............................................................................................
1.3. Loại hình nghiên cứu:................................................................................................
1.4. Mục tiêu chiến lược: .................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1.5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết):
Chức danh, họ tên: ..............................................................................................................
Chuyên môn: .......................................................................................................................
Đơn vị công tác: .......................................................................... .......................................
Điện thoại: ................................................. E-mail: ............................................................
1.6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết)
TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Đơn vị công tác

1
2
3
...
1.7. Các đối tác hợp tác
STT

Tên đối tác

Địa chỉ (thành phố, quốc gia)

1
2
...
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Tình hình hợp tác đã có

2. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA COP

(Với COP về phục vụ đào tạo không cần kê khai thông tin này)
2.1. Danh mục các công bố tiêu biểu liên quan đến hướng nghiên cứu trong 05 năm gần nhất (sắp
xếp theo thứ tự thời gian mới nhất đến cũ nhất, gạch chân tên tác giả là trưởng nhóm hay thành
viên của nhóm, ghi rõ danh mục ISI/SCOPUS (nếu có))
2.2. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN có liên quan từ cấp Trường trở lên thực hiện trong 05 năm
gần nhất (do trưởng nhóm hay thành viên nhóm chủ trì)
TT

Tên nhiệm vụ, mã số

Chủ nhiệm

Thời gian
thực hiện

Cấp quản lý Tình trạng (đang thực
hiện/đã nghiệm thu,
kết quả)

1
2
3
...
2.3. Danh mục các sản phẩm KH&CN đã ứng dụng, đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao trong 05
năm gần nhất (sắp xếp theo thứ tự thời gian mới nhất đến cũ nhất)
2.4. Các giải thưởng về KH&CN trong 03 năm gần nhất (tên công trình, tên giải thưởng, cẩp khen
thưởng, thời gian)
3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN TỪNG NĂM
Thời gian

Mục tiêu hoạt động
chính

Nội dung hoạt động nghiên Sản phẩm dự kiến đạt được (loại
cứu
sản phẩm, số lượng, chỉ tiêu
chất lượng)

Năm thứ nhất
Năm thứ hai
Năm thứ ba
…………..
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4. CÁC ĐỀ XUẤT
4.1. Đề xuất nhu cầu đầu tư (kinh phí cho nghiên cứu, trang thiết bị,...)
TT

Thời gian

Hạng mục

Kinh phí (triệu đồng)

1
2
3
....
Tổng cộng:
4.2. Các đề xuất khác

Hà Nội, ngày

tháng

TRƯỞNG NHÓM

7

năm 20....

