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KẾ HOẠCH 

Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên trong HK3, 2018-2019) 

 Kính gửi:  Các bộ môn thuộc Khoa Cơ khí Chế tạo máy; 

   Các giảng viên trong và ngoài Khoa Cơ khí Chế tạo máy; 

- Theo quy định của Phòng Đào tạo, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2016-2017 thì việc ký 

giấy giới thiệu cho sinh viên cần được thống nhất và phải được quản lý của Khoa; 

- Để thực hiện tốt việc quản lý sinh viên đi thực tập tại các công ty, xí nghiệp đồng thời tạo 

điều kiện cho sinh viên được chủ động đăng ký nơi thực tập phù hợp; 

 - Việc tìm kiếm đơn vị thực tập được Khoa cùng tiến hành với bộ phận hỗ trợ tư vấn nghề 

nghiệp cho sinh viên khoa, các đơn vị khác có liên quan tiến hành thường xuyên trong năm học để 

có được những đơn vị thực tập tốt nhất cho sinh viên. 

     Nay Khoa Cơ khí Chế tạo máy thông báo triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức thực tập 

tốt nghiệp cho sinh viên các ngành khóa 2016 học kỳ 3 năm 2018-2019, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với 

thực tiễn sản xuất, Khoa Cơ khí Chế tạo máy tổ chức cho sinh viên thực tập tại các công ty theo kế 

hoạch đào tạo. 

Trong thời gian thực tập, Công ty sẽ cử cán bộ theo dõi, quản lý khối lượng lao động của 

sinh viên như một nhân viên thật sự của nhà máy và sẽ đánh giá kết quả làm việc của sinh viên 

trong suốt thời gian thực tập. 

Sinh viên của Khoa cũng là nguồn lao động chất lượng để được các doanh nghiệp tuyển 

chọn vào làm tại nhà máy của Công ty ngay trong thời gian thực tập do vậy ban chủ nhiệm khoa đề 

nghị chương trình thực tập hè năm học 2018-2019  theo kế hoạch. 

2. Yêu cầu  

 Thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ sinh viên   

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham dự 

- Giảng viên khoa  

- Sinh viên khoá 2016 và các sinh viên khoá trước chưa thực tập 



 2. Thời gian và Địa điểm 

 - Thời lượng : từ 4 đến 6 tuần. 

 - Thời gian : từ  01/07/2019 đến 15/08/2019 

3.Nội dung 

Để thuận lợi cho sinh viên và giảng viên trong việc đăng ký và quản lý sinh viên thực tập , Ban chủ 

nhiệm khoa đề nghị như sau: 

- 08/05/2019 đến 19/05/2019: Khoa Cơ khí Chế tạo máy gửi thư ngỏ đến Các doanh nghiệp, xí 

nghiệp và công ty trong và ngoài nước nhằm xác định số lượng sinh viên được tiếp nhận thực tập. 

Các giảng viên  hỗ trợ Khoa cho việc liên hệ các đơn vị nhận sinh viên thực tập. 

Giảng viên đăng ký danh sách các công ty nhận sinh viên thực tập  theo links. 

https://forms.gle/y6BATK1pdis7FZa1A 

- Từ 20/05/2019 đến 31/05/2019 Khoa Công bố danh sách các đơn vị nhận sinh viên và số lượng 

sinh viên thực tập trên web khoa: fme.hcmute.edu.vn 

- Sinh viên đăng ký thực tập : 

Từ khi thông báo danh sách đến 8/6/2019 sinh viên đăng ký theo cách sau: 

+ Đối với các công ty do Giảng viên giới thiệu : sinh viên đăng ký trực tiếp tại giảng viên – khi 

đăng ký kèm theo bộ hồ sơ ( sơ yếu lý lịch- CMND- bảng điểm, 02 hình 3x4  ) 

+ Các công ty sinh viên tự tìm : đăng ký theo links  https://forms.gle/DMqg2Uvyuzbdt3ks5 và 

chuẩn bị 1 bộ hồ sơ  ( sơ yếu lý lịch- CMND- bảng điểm, 2 hình 3x4 ). 

Từ ngày 10/6/2019 đến 12/06/2019 Khoa tổng hợp danh sách từ giảng viên (giảng viên gửi 

file mềm và bảng danh sách  có chữ ký về VPK) và danh sách sinh viên tự đăng ký nộp 

phòng đào tạo. 

Sinh viên nhận giấy giới thiệu tại VPK và liên hệ với Giảng viên để biết thười gian liên hệ 

với công ty thực tập từ ngày 12/6/2019 đến 15/06/2019 

Từ ngày 01/07/2019 đến  15 /08/2019: Sinh viên đi thực tập. 

Từ ngày 16/08/2019 đến   20/8/2019: Sinh viên nộp phiếu nhận xét và báo cáo thực tập Khoa. 

Từ ngày 21/8/2019 đến  25/08/2019: Giảng viên phụ trách cho điểm và nộp bảng điểm cho Khoa. 

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên, đề nghị các Bộ môn các 

giảng viên thực hiện đúng theo quy định trong thông báo này. 

Trân trọng 

 Nơi nhận:       Trưởng khoa 

 Khoa CKM            Đã ký  

 - Lưu VP.      PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 

https://forms.gle/y6BATK1pdis7FZa1A
https://forms.gle/DMqg2Uvyuzbdt3ks5


 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


