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KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức báo cáo khoa học Khoa Kinh tế lần 3 – năm 2018
Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Khoa Kinh tế trường
Đại học Xây dựng Miền Trung về việc tổ chức sinh hoạt và báo cáo chuyên đề khoa
học hàng năm, khoa Kinh tế xây dựng kế hoạch tổ chức báo cáo khoa học Khoa Kinh
tế lần thứ 3 – năm 2018 như sau:
I.

Mục đích:

 Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế
và ứng dụng thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập và đẩy
mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế;
 Chia sẻ những sáng kiến, cải tiến, ứng dụng thực tiễn vào thực tế công việc góp
phần cải tiến công tác quản lý đào tạo chung của Nhà trường.
II. Thời gian và địa điểm tổ chức
 Thời gian: Ngày 16/05/2018
 Địa điểm: Phòng Hội thảo – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
III. Đối tượng tham gia
 Cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế;
 Cán bộ viên chức các phòng ban, viện, trung tâm và sinh viên quan tâm.
IV. Nội dung chương trình
Thời gian

Nội dung

14h30 – 14h35 Phát biểu khai mạc

Người thực hiện
TS. Trần Thị Quỳnh Như

Báo cáo chuyên đề 1:
14h35 – 15h00 Quy trình thiết kế bảng câu hỏi khảo
sát định lượng trong thống kê, NCKH

ThS. Lê Đức Tâm

Báo cáo chuyên đề 2:
Ứng dụng công cụ Google.docs vào
việc thu thập dữ liệu thống kê; ý kiến
15h00 – 15h30
phản hồi của SV, cựu SV, nhà tuyển
dụng về chất lượng đào tạo…để khảo
sát và thu thập dữ liệu trực tuyến

ThS. Lê Đức Tâm

15h30 – 15h45

Trao đổi, thảo luận, góp ý nội dung
chuyên đề 1 và 2
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Người báo cáo và
các thành viên tham dự

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Báo cáo chuyên đề 3:
Vai trò doanh nghiệp về tính tin cậy
15h45 – 16h15
TS. Nguyễn Thị Kim Trọng
của ước tính kế toán trong báo cáo
tài chính (BCTC)
16h15 – 16h30

Trao đổi, thảo luận, góp ý nội dung
chuyên đề 3

16h30 – 16h35 Phát biểu bế mạc

Người báo cáo và
các thành viên tham dự
TS. Trần Thị Quỳnh Như

Trên đây là Kế hoạch tổ chức báo cáo khoa học Khoa Kinh tế lần 3 - năm 2018.
TRƯỞNG KHOA KINH TẾ

TS. Trần Thị Quỳnh Như
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