PHIẾU ĐĂNG KÝ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – NIÊN LUẬN
1. Họ tên sinh viên:………………….…………………..… Mã SV:….……………......................
2. Điện thoại…………………………...……Email:……………………….………………………
3. Ngành học:………..….…..……………..........Khóa học:…………Điểm TBT:……. /4.00…….
4. Địa chỉ liên lạc với gia đình (bố/mẹ/người thân):……………………………………………….
………………………………………………………………….…………….…………………….
…………………………………………………… Điện thoại……………………………………
5. Đăng ký:
Nghiên cứu khoa học:

Niên luận:

hoặc

(TBT ≥ 2.40 đăng ký nghiên cứu khoa học)

ở Bộ môn, Phòng thí nghiệm:
Nguyện vọng 1: Vô Cơ:

Hữu Cơ:

Hóa Dầu:

Hóa Dược:

Hóa Môi trường:
Nguyện vọng 2: Vô Cơ:
Hóa Dầu:

Phân Tích:

Công nghệ Hóa học:

Cơ quan ngoài:

Hữu Cơ:

Phân Tích:

Hóa Dược:

Hóa Môi trường:

Hóa Lý:

Hóa Lý:

Công nghệ Hóa học:

Cơ quan ngoài:

6. Nguyện vọng khác (nếu có):……………………………………………………………............
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hà Nội, ngày ….. tháng…… năm 2018
Ký và ghi rõ họ tên

Ghi chú:
-

Sinh viên đánh dấu X vào ô lựa chọn. Lựa chọn nguyện vọng 2 phải khác nguyện vọng 1.
Sinh viên ngành Hóa dược ưu tiên đăng ký vào PTN Hóa dược và BM Hữu cơ. Sinh viên có thể đăng ký vào các BM
khác nhưng hướng nghiên cứu phải phù hợp với hóa dược.
Sinh viên ngành Công nghệ (hệ chuẩn) ưu tiên đăng ký vào BM Công nghệ, Hóa dầu, PTN Môi trường, BM Vô cơ,
BM Hóa lý. Sinh viên có thể đăng ký vào các BM khác nhưng hướng nghiên cứu phải phù hợp với ngành công nghệ kỹ
thuật hóa học.
Sinh viên ngành Hóa học ưu tiên đăng ký vào BM Vô cơ, Hóa lý, Hữu cơ và Phân tích.
Sinh viên Tài năng, Tiên tiến có thể đăng ký vào tất cả các BM, PTN.
Sinh viên làm KLTN bằng tiếng Pháp ưu tiên chọn hướng nghiên cứu gắn với các thầy cô biết tiếng Pháp.
Sinh viên hệ chuẩn Nộp PHIẾU ĐĂNG KÝ cho lớp trưởng tập hợp gửi về Văn phòng Khoa trước ngày 15/05/2018.
Sinh viên Tài năng - Tiên tiến nộp PHIẾU ĐĂNG KÝ cho Cố vấn học tập trước ngày 30/09/2018.
Khoa Hóa học có thể điểu chỉnh nguyện vọng của sinh viên.

