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A. MỤC ĐÍCH CỦA TTTN 

 Tập sự công việc, thực hành kỹ năng ngành nghề 

 Học hỏi từ quy trình trong thực tiễn và từ kinh 

nghiệm của các nhà quản lý. 

 Hoàn chỉnh kỹ năng giao tiếp: ăn mặc, nói năng, 

tác phong, thái độ, khả năng hội nhập. 

 Vận dụng được các lý thuyết đã học để thực hiện 

công việc - phân tích - tổng hợp - so sánh (giữa 

các DN, giữa lý thuyết và thực tiễn) - đánh giá. 



B. LĨNH VỰC THỰC TẬP 

 Quản lý chiến lược, nhân sự 

 Quản lý nghiên cứu tiếp thị 

 Quản lý tài chính, kế toán 

 Lập kế hoạch kinh doanh 

 Quản lý hệ thống thông tin 

 Phân tích và quản lý dự án  

 Quản lý sản xuất (kế hoạch SX, tồn kho, lean, JIT,…) 

 Quản lý chất lượng (ISO, 6-sigma,…) 

 Quản lý chuỗi cung ứng 

 Quản lý công nghệ & phát triển sản phẩm mới 



F. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 
 Thời gian thực tập gồm 8 tuần, SV phải đảm bảo thời gian 

thực tập và gặp GVHD theo quy định của GVHD 

 VIẾT NHẬT KÝ THỰC TẬP – Trao đổi với GVHD  

 Sau tuần đầu tiên, SV trình đề cương thực tập cho GVHD 

thông qua, ký duyệt và nộp cho BM lưu. Đề cương thực tập 

cần nêu rõ nội dung và tiến độ thực hiện.  

 Sau 1 tháng thực tập, SV hoàn tất 2 nội dung đầu và báo 

cáo cho GVHD. GVHD sẽ đánh giá (đúng hoặc trễ so với 

tiến độ, tình hình thực tập, đề nghị tiếp tục hoặc đình chỉ…) 

và báo cáo cho BM theo qui định chung của Khoa. 

 Tháng kế tiếp, SV thực hiện nội dung của các mục tiếp theo 

theo thiết kế riêng (lưu ý trường hợp có nhiều SV cùng thực 

tập tại 1 đơn vị), hoàn tất bản báo cáo và nộp đúng hạn 

định (nếu nộp trễ hạn sẽ bị trừ điểm: 0,5 điểm/ngày) 



STT Công việc Thời gian Ghi chú 

1 
- Khoa và GVCN phổ biến, nội dung TTTN.  

- Phát thư ngỏ để SV liên hệ với Doanh nghiệp. 

Sáng thứ 7, 

26/05/2018 

SV nhận thư ngỏ qua 

GVCN 

2 
Đăng ký đơn vị thực tập với GVCN, GVCN tập 

hợp và gửi danh sách về cho Khoa 

10g00 ngày 

01/06/2018 

06/06 Khoa chuyển ds 

TTTN về BM phân công 

3 

- BM phân công GVHD 

- GVHD hướng dẫn SV lập đề cương thực tập tốt 

nghiệp, cập nhật đơn vị TTTN lần 1 

11/06/2018 

13/06 BM gửi danh sách 

đơn vị TTTN lần 1 về Khoa 

để xin QĐ từ Trường 

4 

Sinh viên chính thức đến đơn vị. Trong suốt thời 

gian này sinh viên thực tập tại công ty, đồng thời 

phải liên hệ theo lịch của GVHD/BM.  

18/06/2018   

5 
SV thay đổi hoặc bổ sung đơn vị thực tập tại Bộ 

môn lần 2 (nếu có) 

Trước 

10g00, 

22/06/2018 

25/06 BM gửi danh sách 

đơn vị TTTN lần 2 về khoa 

để xin QĐ từ Trường 

6 Báo cáo giữa kỳ 
10g00, 

16/07/2018 
Tại Bộ môn 

7 
SV nhận thư cảm ơn và quà cho CBHD ngoài 

trường tại Bộ môn 
03/08/2018 

Thư cảm ơn và quà tặng 

đơn vị TTTN 

8 Nộp báo cáo chuyên đề Thực tập Bộ môn. 
10g00, 

10/08/2018 

BM lập hội đồng bảo vệ 

TTTN và thông báo 

9 Bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp 

13/08/2018 

– 

17/08/2018 

Bộ môn tổ chức và báo kết 

quả cho Khoa trước 

15g00, ngày 20/08/2018 



LƯU Ý 

 Tinh thần học hỏi, lễ phép, chịu khó.  

 Không đem vấn đề công ty lên mạng xã hội. 

 GVHD và sinh viên thống nhất ngày gặp nhau 

hàng tuần và đây là lịch bắt buộc. SV thông báo 

với công ty lịch này để có thể gặp GVHD. 

 GVHD và Khoa sẽ có kiểm chứng chéo, nếu có 

trường hợp không thực tập nhưng có báo cáo 

xem như không hoàn thành môn học. 

 Những phản ảnh của doanh nghiệp về sinh viên 

thực tập sẽ có những biện pháp xử lý theo quy 

định. 

 

 



C. YÊU CẦU CHUYÊN ĐỀ TTTN 

 Báo cáo thực tập gồm 20 - 30 trang đánh máy 

(không kể phụ lục), trình bày theo mẫu của Khoa 

 Sinh viên sẽ chuẩn bị các slides báo cáo để bảo 

vệ trước Hội đồng bảo vệ thực tập. 

 Cách định dạng báo cáo chuyên đề:  

Font:     Times new roman,13pt. 

Margin: 

Top : 2.5 cm 

Bottom:  2.5 cm 

Left:  3 cm 

Right:  2 cm 

Front edge: 

Header:  1.5 cm 

Footer: 1.5 cm 

Page size:   A4  

 



C. YÊU CẦU CHUYÊN ĐỀ TTTN 

 SV nộp 1 bản báo cáo đóng bìa mềm cho Bộ 

môn/GVHD đã có chữ ký của GVHD. 

 Cấu trúc 1 bản báo cáo TTTN: 

1. Tờ bìa cứng 

2. Tờ bìa lót 

3. Nhận xét của CBHD 

tại đơn vị thực tập 

4. Nhận xét của GVHD 

5. Lời cám ơn 

6. Mục lục 

7. Nội dung 

8. Phụ lục 

 



D.   CÁC ĐIỂM CHÍNH TRONG  

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

1. Đặt vấn đề: 1 – 3 trang (15%) 

2. Giới thiệu tổng quan về công ty: 7-10 trang (30%) 

3. Chuyên đề: 9 -12 trang (40%) 

4. Kết luận & bài học kinh nghiệm: 3-5 trang (15%) 

5. Tài liệu tham khảo 

6. Phụ lục (nếu có) 



 Đặt vấn đề: 1 – 3 trang (15%) 

 Xác định được nhiệm vụ / mục tiêu chính 

của đợt thực tập. 

 Phạm vi công việc trong đợt thực tập. 

 Kế hoạch thực hiện. 

D.   CÁC ĐIỂM CHÍNH TRONG  

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 



 Đặt vấn đề: 1 – 3 trang (15%) 

 Giới thiệu tổng quan về công ty: 7-10 trang (30%) 
 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển. 

 Giới thiệu các sản phẩm chính, quy trình CN / sản 
xuất / vận hành chính của doanh nghiệp, thị trường, 
đối thủ cạnh tranh. 

 Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự. 

 Mô tả quy trình công nghệ của Doanh nghiệp 

 Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
thời gian gần đây (ít nhất 3 năm, căn cứ vào các 
báo cáo tài chính). 

 Các thuận lợi /ưu thế và tồn tại / khó khăn chung 
của công ty. 

 … 

D.   CÁC ĐIỂM CHÍNH TRONG  

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 



 Đặt vấn đề: 1 – 3 trang (15%) 

 Giới thiệu tổng quan về công ty: 7-10 trang (30%) 

 Chuyên đề: 9 -12 trang (40%) 
 Mô tả chi tiết hoạt động của 1 hoặc 2 bộ phận trong 

công ty. 

 Nhận diện một số vấn đề: khác so với lý thuyết, hoặc 
cần cải tiến. 

 Phân tích, giải thích nguyên nhân khác biệt hoặc hạn 
chế 

 Định hướng giải quyết vấn đề hoặc sáng kiến cải tiến.. 
 

Lưu ý: phần chuyên đề này, cần vận dụng kiến thức đã học để nhận ra ưu 
nhược điểm, vấn đề còn tồn tại, những điều khác biệt giữa lý thuyết và 
thực tiễn. SV có thể phải tự bị thêm kiến thức mới chuyên sâu liên quan 
đến chuyên đề với sự hỗ trợ của GVHD CBHD công ty  

D.   CÁC ĐIỂM CHÍNH TRONG  

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 



D.   CÁC ĐIỂM CHÍNH TRONG  

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

 Đặt vấn đề: 1 – 3 trang (15%) 

 Giới thiệu tổng quan về công ty: 7-10 trang (30%) 

 Chuyên đề: 9 -12 trang (40%) 

 Kết luận và Bài học kinh nghiệm: 3 – 5 trang (15%) 



 Đặt vấn đề: 1 – 3 trang (15%) 

 Giới thiệu tổng quan về công ty: 7-10 trang (30%) 

 Chuyên đề: 9 -12 trang (40%) 

 Kết luận & bài học kinh nghiệm: 3-5 trang (15%) 

 Phụ lục (nếu có) 

D.   CÁC ĐIỂM CHÍNH TRONG  

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 



E. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

 Được đánh giá bởi:  

 GVHD của Khoa QLCN 

 CBHD của đơn vị thực tập (nhận xét của công ty sẽ 

là cơ sở tham khảo để các thành viên hội đồng cho 

điểm) 

 Hội đồng bảo vệ thực tập TN của Khoa QLCN.  

 Nội dung đánh giá: 

 Nội dung của bản báo cáo: 40% 

 Cách thức trình bày, bảo vệ trước hội đồng:  45% 

 Thái độ làm việc: 15% (dựa vào nhận xét GVHD) 



Chúc các bạn thành công 


