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1. Tuần từ 10/01/2022 đến 17/01/2022:  

- Giảng viên hướng dẫn (GVHD) gặp sinh viên để thống nhất lịch làm việc 

và hướng dẫn sinh viên thực tập theo nội dung quy định (Nội dung TTTH kèm 

theo); 

- Sinh viên liên hệ tìm cơ sở thực tập; 

- Sinh viên đăng ký cơ sở thực tập cho GVHD;  

- Sinh viên nộp TÊN, ĐỊA CHỈ CƠ SỞ THỰC TẬP cho GVHD trước ngày 

18/01/2022, GVHD lập danh sách theo mẫu sau (file Excel) và điền theo link chia 

sẻ cho Trợ lý khoa. Hạn cuối: trước 21/01/2022 để Trường làm quyết định. 

TT Mã sinh viên  Họ và tên 

sinh viên 

Chuyên ngành Tên, địa chỉ 

cơ sở thực tập 

Ghi chú 

1      

2      

..      

2. Tuần từ 14/02/2022 đến 13/03/2022: (04 tuần đi thực tập chính) 

GVHD theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc sinh viên đi thực tập và thực hiện 

viết báo cáo TTTH theo đúng quy định của bộ môn. 

3. Tuần từ 14/03/2022 đến 20/03/2022:  

- GVHD đọc, chỉnh sửa bản hoàn chỉnh đề tài cho SV;  

- Sinh viên nộp Đề cương thực tập và báo cáo thực tập hoàn chỉnh cho 

GVHD;  

- GVHD nộp bài báo cáo hoàn chỉnh có chữ ký của GVHD  

4. Chấm Báo cáo TTTH:  

- Thời gian test báo cáo dự kiến ngày 02/04/2022 hoặc 03/04/2022; 

- Giảng viên tham gia chấm Báo cáo TTTH nhận quyển báo cáo TTTH 

khi có danh sách phân công Giảng viên phản biện; 

- GVHD nộp bảng điểm của GVHD (theo mẫu trợ lý Khoa gửi) cho trợ lý 

Khoa. 



Chú ý:  

- Nộp Nhật ký thực tập theo nhóm GVHD lên Văn phòng Khoa ngày 

01/04/2022. 

- Bảng gốc Nhận xét của cơ sở thực tập đóng vào quyển báo cáo TTTH nộp lên 

Khoa. 

- Đề cương thực tập nộp riêng cho GVHD, không đóng vào quyển báo cáo TTTH. 

 

 


