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TÓM TẮT:  
Ngày nay, khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của
sự tăng tốc phát triển, là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trên trường
quốc tế. Nghị quyết  Đại hội IX của Đảng đã khẳng định vai trò nền tảng và động lực của khoa
học công nghệ trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; trong đó, hoạt động nghiên cứu khoa học
của các trường đại học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với quan điểm đó, trong những năm qua
hoạt động NCKH nói chung và các hoạt động NCKH của sinh viên (SV) đã được đẩy mạnh, tạo ra
bước tiến mới cho sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo. NCKH là nhân tố không thể thiếu trong
quá trình đào tạo SV và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trong các trường đại học.
 Bản chất hoạt động NCKH của SV được xem là hình thức tự học, nó đòi hỏi SV phải chủ động,
tích cực và độc lập, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Việc tổ chức cho sinh viên NCKH đảm
bảo nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn sẽ biến quá trình đào tạo thành
quá trình tự đào tạo. Đây là hình thức dạy học đặc thù ở bậc đại học không chỉ có tác dụng trang
bị SV kỹ năng, phương pháp NCKH, rèn luyện tư duy khoa học, khả năng làm việc độc lập, sáng
tạo, đi sâu vào chuyên môn của mình mà còn bước đầu hình thành và phát triển ở SV những
phẩm chất và tác phong của nhà nghiên cứu.


