
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
ĐĂNG CAI THÀNH CÔNG KỲ THI OLYMPIC SINH HỌC 

SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 NĂM 2022

Trong ba ngày từ 26 - 28/8/2022 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã
diễn ra kỳ thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ 2. Kỳ thi lần này
được tổ chức với 65 thí sinh tới từ 13 đoàn, tranh tài với hai bài thi lý thuyết và
thực hành. 

Cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên là một hoạt động do Hội các ngành Sinh
học Việt Nam phối hợp với các trường đại học trong cả nước tổ chức. Đây là
hoạt động bổ ích nhằm động viên tinh thần học tập môn Sinh học của các bạn
trẻ, là nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ cũng
như sinh viên. Đồng thời qua đó tuyển chọn những sinh viên xuất sắc để làm
nguồn cán bộ khoa học có trình độ cao.

Sau hai ngày tranh tài, kỳ thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ 2
đã khép lại với những nhiều trải nghiệm thú vị. Với những nỗ lực hết mình, kỳ
thi đã khép lại với 7 giải Nhất, 14 giải Nhì, 22 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Cùng
với đó 4 đoàn có thành tích các nhất bao gồm:

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Đạt giải Nhất toàn đoàn;
+ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN - Đạt giải Nhì toàn đoàn;
+ Trường Đại học Y Dược TP HCM và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
- Đạt giải Ba toàn đoàn.
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