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THÔNG BÁO 
Về việc làm báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp  

năm học 2019 - 2020 

 

 Kính gửi:  

  - Các Khoa; 

  - Toàn thể sinh viên Khóa 13. 

Căn cứ chương trình đào tạo áp dụng đối với sinh viên Khóa 13, kể từ năm học 

2019-2020 sinh viên sẽ tham gia thực tập tốt nghiệp (viết tắt là TTTN) và làm báo cáo 

thực tập tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp (viết tắt là KLTN) thay cho việc thi tốt 

nghiệp như các năm trước. Để sinh viên nắm rõ thông tin về vấn đề này, Phòng Quản 

lý Đào tạo và Khảo thí thông báo các nội dung liên quan đến TTTN, báo cáo TTTN và 

KLTN như sau: 

1. Thực tập tốt nghiệp 

− Đối tượng: tất cả sinh viên Khóa 13 

− Thời gian thực tập tại đơn vị: 12 tuần 

− Nội dung: quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu các nghiệp vụ để học hỏi thêm kiến 

thức, kinh nghiệm, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp 

2. Tốt nghiệp (sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức sau) 

2.1. Khóa luận tốt nghiệp (5 tín chỉ) 

− Đối tượng: tất cả các sinh viên tham gia TTTN, không còn nợ học phần tính 

đến hết học kỳ 4 và có điểm trung bình chung tích lũy đến hết học kỳ đạt từ 

7,0 điểm trở lên, theo thang điểm 10. 

− Phương pháp đánh giá: 

+ Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước hội đồng. 

+ Hội đồng chấm gồm từ 03 đến 05 thành viên: Chủ tịch, thư ký và ủy viên-

giảng viên phản biện. 

2.2. Báo cáo thực tập tốt nghiệp (3 tín chỉ) và môn học bổ sung (2 tín chỉ) 

2.2.1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 

− Đối tượng: tất cả các sinh viên tham gia TTTN, không đủ tiêu chuẩn thực 

hiện KLTN hoặc sinh viên đủ điều kiện làm KLTN nhưng chọn làm Báo cáo 

TTTN thay cho KLTN 

Lưu ý: Trường hợp sinh viên làm Báo cáo TTTN, sinh viên phải học 01 môn 

học thay thế tương đương có số tín chỉ là 2 (danh sách môn xem mục 2.2.2) 

để sinh viên học và tích lũy đủ số tín chỉ, đảm bảo đủ điều kiện tốt nghiệp.  
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− Phương pháp đánh giá: 

− Kết thúc kỳ thực tập tốt nghiệp, sinh viên nộp 01 quyển báo cáo có nhận 

xét, đánh  giá và xác nhận của đơn vị thực tập về Khoa; 

− GVHD nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp, chấm và gởi bảng điểm về Khoa 

sau 10 ngày nhận báo cáo; 

− Khoa công bố kết quả Báo cáo thực tập tốt nghiệp đến sinh viên theo quy 

định hiện hành. 

2.2.2. Môn học bổ sung 

− Danh sách môn học bổ sung: 

Stt Ngành Môn học 

1 Công nghệ May (Quản lý sản xuất) Thiết kế quần cơ bản 

2 Công nghệ May (Thiết kế) Lập kế hoạch sản xuất 

3 Công nghệ Giày (Quản lý sản xuất) Thiết kế Giày 3 

4 Công nghệ Giày (Thiết kế) Lập kế hoạch sản xuất 

5 Quản trị Kinh doanh Quản trị doanh nghiệp nâng cao 

6 Quản trị Khách sạn Quản trị khu du lịch 

7 Tiếng Anh (thương mại) Public speaking 

8 Tiếng Trung Quốc (thương mại) Nghiệp vụ thư ký 

9 Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại Văn hóa doanh nghiệp Nhật 

10 Tin học ứng dụng Thiết kế web nâng cao 

− Thời gian học và thi: dự kiến từ ngày 13/4/2020 đến ngày 09/5/2020. 

3. Điều kiện được xét và công nhận tốt nghiệp 

− Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau: 

− Tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định cho chương trình; 

− Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 10 đạt 

từ 5,0 điểm trở lên;  

− Có Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng; 

− Có Chứng chỉ Tin học ứng dụng từ mức cơ bản trở lên (phôi chứng chỉ do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hoặc chứng chỉ nội bộ do Nhà trường cấp), 

hoặc chứng chỉ MOS Word và Excel do Microsoft cấp thông qua đại diện 

IIG Việt Nam hoặc do Nhà trường cấp; không áp dụng đối với sinh viên 

ngành Công nghệ Thông tin; 

− Có Chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC nội bộ đạt mức 400 điểm, riêng ngành 

Tiếng Anh (Thương mại) đạt mức 500 điểm; 

− Sinh viên ngành Tiếng Trung Quốc (Thương mại) đạt HSK (Hanyu 
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Shuiping Kaoshi - Kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ) tương đương mức 4; 

− Đối với ngành Phiên dịch Tiếng Nhật kinh tế, thương mại: Sử dụng kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Nhật tương đương Nhật ngữ cấp độ N3; 

− Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở 

lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

− Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật 

chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét 

kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó; 

− Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi 

một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

• Có một môn học trở lên trong khóa học phải thi lại (không tính môn 

học điều kiện; môn học được miễn trừ); 

• Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (không tính mức kỷ luật được quy định 

tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này) trong thời gian học tập tại trường. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLĐT&KT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

ThS. Lưu Phước Dũng 

 


