LỊCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA VIỆT NAM HỌC
(Năm học 2012-2013)
1.

Nội dung hoạt động
Báo cáo chuyên đề
- GS Quyên Di Chúc Bùi (Đại học CSU Long Beach – Mỹ)
báo cáo chuyên đề Cách nói lịch sự trong tiếng Việt

Thời gian thực hiện

Ghi chú

21/7/2012

- TS. Cho Myeong Sook (Trung tâm Hàn ngữ Sejon) báo
cáo chuyên đề Hệ thống ngữ âm tiếng Hàn Quốc – Lỗi phát 01/12/2012
âm của người Hàn học tiếng Việt và người Việt học tiếng
Hàn
- PGS.TS. Duck-Young Lee (Đại học Quốc gia Úc) báo cáo
03/12/2012
chuyên đề Interactive Attitude in Spoken Conversation
(Sẽ tổ chức thêm 1-2 chuyên đề trong năm 2013)
2.

Phòng thực nghiệm Ngữ âm học:
Đẩy mạnh hoạt động của Phòng thực nghiệm Ngữ âm học:
dạy phát âm tiếng Việt, nghiên cứu ngữ âm các ngôn ngữ
dân tộc, ngữ âm học bệnh học.

3.

Hội thảo Quốc tế:
- Đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế “Những thay đổi và thách
thức trong nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt” (Changes
and challenges in research and teaching Vietnamese), tại
ANU, Canberra, Úc. (20/12/2012)
- Tham gia Hội thảo Quốc tế VNH lần IV tại Hà Nội (2628/11/2012)

Từ 09/2012

11/2012

12/2012

4.

Xuất bản sách Những thay đổi và thách thức trong nghiên
cứu và giảng dạy tiếng Việt” (Changes and challenges in
research and teaching Vietnamese), Nhà xuất bản ĐHQGTPHCM, 2012

12/2012

5.

Hội thảo KH SV (đề tài năm 2012- 2013)
- Hướng dẫn các nhóm SV đi thực tế ở Khánh Hòa phát
triển Báo cáo thực tập thành Đề tài NCKH cấp Khoa năm
2012- 2013 (từ 01/2013)
- GV hướng dẫn nhắc nhở SV nộp đề tài đúng hạn (hạn
chót: 17/03/ 2013)
- Gửi đề tài cho GV phản biện (19/03/ 2013)
- GV phản biện gửi nhận xét đánh giá (29/03/ 2013)
- Tổ chức Hội thảo (13/04/2013)

01/2013 - 04/2013

6.

Công bố bài viết trên website Khoa

Từ 03/2013

1

7.

Triển khai đăng ký đề tài NCKH SV cấp trường năm
học 2013- 2014
- Các Trưởng Bộ môn đề nghị một số đề tài / hướng NC
cho SV (hạn chót: 27/02)
- Rà soát DS các nhóm SV thực hiện đề tài (08/03/ 2013)
- Các Trưởng bộ môn phân công GV hướng dẫn cho SV
(11/02- 15/03/2013)
- GV hướng dẫn SV hoàn thành đề cương ĐT NCKH (hạn
chót: 16/03/2013 - 06/04/2013)
- SV gửi đề cương cho giáo vụ Khoa (08/04/ 2013)
- Khoa tổ chức xét duyệt đề tài (12/04/ 2013)
- Giáo vụ Khoa gửi đề cương và biên bản xét duyệt cho
Phòng QLKH –DA (15/4/2013)

02/2013 - 04/2013

8.

Triển khai đăng ký đề tài NCKH các cấp 2014 cho GV
Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký: 22/02/2013

02/2013

9.

In kỷ yếu Hội thảo KH 2012
- Thông báo: 10/03/2013
- Hạn chót nộp bài (sau khi chỉnh sửa): 29/03/2013
- Tuyển chọn và biên tập bài: 01/04-15/04/2013

03/2013 - 04/2013

10. Hội thảo Khoa học Khoa (Chủ đề: Giảng dạy, nghiên cứu
Việt Nam học và tiếng Việt: những vấn đề lý thuyết và thực
tiễn)
- Thông báo: 01/04/2013
- Hạn chót nôp bài: 15/06/2013
- Tổ chức Hội thảo: 22/06/2013
11. Tổ chức Hội thảo liên khoa
12. In Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHQG-HCM, số
chuyên đề Việt Nam học
- Thông báo: 02/05/2013
- Hạn chót nộp bài: 31/07/2013
- Tuyển chọn và thẩm định: 01/08 - 20/08/2013
13. In Tuyển tập Việt Nam học
- Thông báo: 01/06/2013
- Hạn chót nộp bài: 30/08/2013
- Tuyển chọn và biên tập bài: 01/08-30/08/2013

04/2013 - 06/2013

14. Workshop GV
15. Hội thảo khoa học Trường ĐHKHXH&NV năm 2013Tiểu ban VN học (dành cho CB trẻ, HVCH và NCS)
- Thông báo: 01/10/2013
- Hạn chót nộp bài: 01/11/2013
- Gửi phản biện: 02/11/ – 16/11/2013
- Tổ chức Hội thảo: 09/12/2013 (dự kiến)

04-05-06/07/2013
10/ 2013– 12/ 2013

07/2013
05/ 2013 - 09/2013

06/ 2013 - 10/ 2013

Có thể
điều
chỉnh
theo lịch
Trường

2

