
HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “KÍNH VẠN HOA” 

Nhằm phát động phong trào thực hiện đề tài Nghiên cứu Khoa học  sinh viên và 

hưởng ứng những hoạt động hỗ trợ sinh viên Khoa Quản trị Kinh Doanh thực hiện các 

đề tài Nghiên cứu Khoa học, câu lạc bộ Tiềm năng Quản trị (GPA) đã tổ chức Hội 

thảo Nghiên cứu Khoa học với tên gọi “Kính vạn hoa” - 2015, vào lúc 7h00’ ngày 

19/10/2015, tại phòng A.409, trường ĐH Kinh tế - Luật. 



Với sự tham gia của các diễn giả là:  

- TS. Huỳnh Thanh Tú – Phó Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh – Trưởng 

bộ môn Quản trị. 

- TS. Võ Thị Ngọc Thúy – Trưởng bộ môn Marketing. 

- ThS. Đỗ Đức Khả - Giảng viên bộ môn Marketing. 

 

Các bạn sinh viên đã được truyền đạt rất nhiều những kiến thức và kinh nghiệm 

về Nghiên cứu Khoa học. Họ đã chú tâm lắng nghe trong suốt quá trình và không 

ngần ngại đặt ra những câu hỏi để được các diễn giả giải đáp thắc mắc. Buổi hội thảo 

đã giúp sinh viên tiếp nhận kiến thức một cách nhanh chóng mà không quá khô khan. 

Sau buổi hội thảo này chắc chắn các bạn sinh viên cũng đã có thêm cho mình những 

hiểu biết để làm hành trang trên con đường thực hiện đề tài Nghiên cứu Khoa học của 

mình. Nhìn thấy được những niềm vui của các bạn sinh viên tham gia chương trình 

thực sự là một niềm hạnh phúc cho câu lạc bộ GPA. 



 



Bên cạnh đó, hội thảo còn có nhiều điểm mới và đặc sắc thu hút sự quan tâm của 

các bạn sinh viên như: triển lãm các ấn phẩm, báo chí và thông tin về kinh tế - xã hội, 

để các bạn sinh viên có cái nhìn trực quan và thực tiễn hơn về nền kinh tế - xã hội Việt 

Nam; triển lãm 15 đề tài Nghiên cứu Khoa học mẫu của các sinh viên ĐH Kinh tế - 

Luật; giao lưu - đặt câu hỏi trực tiếp và xem clip phỏng vấn những cựu sinh viên đã 

từng tham gia thực hiện đề tài NCKH; bốc thăm trúng thưởng các phần quà từ 

BTC,… 

 

Phỏng vấn cựu sinh viên: https://www.youtube.com/watch?v=Cv1GoDwAYmw  

https://www.youtube.com/watch?v=Cv1GoDwAYmw


Buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đông đảo các 

bạn sinh viên, không chỉ đến từ khoa Quản trị Kinh doanh mà còn từ các Khoa khác 

trong trường, và thậm chí còn có cả sự tham gia của bạn sinh viên đến từ Đại học 

Kinh tế. Chúng tôi có thể nhận thấy họ là những sinh viên đầy nhiệt huyết và đam mê 

với việc Nghiên cứu Khoa học.  

 

  



Hội thảo Nghiên cứu Khoa học “Kính Vạn Hoa” – 2015 do CLB GPA tổ chức 

đã khép lại thành công tốt đẹp, các đề tài nghiên cứu cũng đã được nộp về Khoa, CLB 

GPA xin dành sự cảm ơn trân trọng đến những diễn giả đã góp phần mang lại sự thành 

công cho chương trình. Bên cạnh đó, CLB GPA hy vọng sẽ có thể tiếp tục mang đến 

những chương trình học thuật bổ ích hơn nữa cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh 

nói riêng và sinh viên Đại học Kinh tế - Luật nói chung, trở thành cầu nối thật sự hiệu 

quả giữa giảng viên và sinh viên, đồng thời hỗ trợ các đề tài Nghiên cứu Khoa học 

được thực hiện thành công. 



 

Các bạn sinh viên đã thẳng thắn đánh giá rằng “Đến với buổi hội thảo, chỉ có 

được chứ không mất gì !” Một buổi hội thảo thành công chưa phải là tất cả những gì 

câu lạc bộ GPA mong đợi, mà còn là những sự tiến bộ trong nhận thức của sinh viên 

về việc Nghiên cứu Khoa học. Chúng ta có quyền hy vọng về những đề tài thành công 

trong tương lai của các bạn sinh viên. Vì chúng tôi tin rằng, sinh viên Khoa Quản trị 

Kinh doanh sẽ làm được nhiều hơn thế ! 
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