TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA MARKETING, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN K12 THUỘC KHOA MARKETING –
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH, NĂM HỌC 2018 - 2019

Kế hoạch tổng quát
- Thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp tõ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2018 ®Õn ngµy 31
th¸ng 3 n¨m 2019 (3 th¸ng).
- Nép b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp chËm nhÊt ®Õn ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2019
- Nép khãa luËn vµ b¶n tãm t¾t khãa luËn chËm nhÊt vµo ngµy 26 th¸ng 5
n¨m 2019 (Đối với sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp).
- Ban cán sự các lớp nộp bản cập nhật thông tin khóa luận tốt nghiệp (có mẫu
kèm theo) và bản mềm tập hợp khóa luận của cả lớp (theo hướng dẫn bên
dưới) trước ngày 26/05/2019.
KÕ ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp vµ lµm khãa luËn chi tiÕt
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TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
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KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP K12 NĂM HỌC 2018 - 2019
(KHOA MARKETING – THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH)
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Thời gian

Đến ngày
23/12/2018

Nội dung thực hiện

Yêu cầu

SV đăng ký địa điểm thực tập và GVHD, - Ban cán sự lớp nhận quyết định và lấy giấy giới
nhận kế hoạch, nghiên cứu hướng dẫn thực thiệu cho cả lớp tại VP Khoa
tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.
- Ban cán sự lớp nhận kế hoạch, hướng dẫn thực
tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp tại VP
Khoa, phổ biến tới lớp.

24/12/2018 - Thu thập tài liệu phục vụ cho việc làm báo Sinh viên tiến hành đồng thời việc sưu tầm thu
31/03/2019 cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt thập tài liệu phục vụ cả báo cáo thực tập tốt nghiệp
nghiệp.
và khóa luận tốt nghiệp (đối với sinh viên đủ điều
kiện khóa luận)
24/12/2018 – - Tiếp cận cơ sở thực tập, các phòng ban - SV tiếp cận và tìm hiểu sơ bộ về cơ sở thực tập
06/01/2019 trong doanh nghiệp/tổ chức.
- Gặp GVHD để trao đổi về đề cương thực tập, các
- Thu thập tài liệu làm báo cáo thực tập
nội dung thực tập
- Hình thành ý tưởng cho đề tài khóa luận tốt - Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp
nghiệp (với SV đủ điều kiện làm khóa luận). xin ý kiến GVHD về tên đề tài dự kiến lựa chọn.
07/01/2019
20/01/2019

4

3,4

- Sinh viên đăng ký tên đề tài và thông qua đề
- Nghiên cứu đề cương báo cáo thực tập tốt cương khóa luận với GVHD trước 20/01/2019.
nghiệp được khoa cung cấp để chuẩn bị dữ
liệu số liệu.
- Phân loại, nghiên cứu tài liệu

- Chuẩn bị đưa dữ liệu, số liệu vào đề cương
chi tiết báo cáo thực tập
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- Đăng ký tên đề tài khóa luận tốt nghiệp.
- Xây dựng đề cương cho khóa luận tốt
nghiệp.
21/01/2019
5

5, 8

17/02/2019

- Thông qua đề cương khóa luận trước Bộ môn.
- Thông qua đề cương khóa luận tốt nghiệp Sinh viên đăng ký tên đề tài chính thức với GVHD.
trước với GVHD và đăng ký tên đề tài chính Nếu có thay đổi tên đề tài phải đăng ký lại với
GVHD trong vòng 1 tuần ngay sau ngày bảo vệ đề
thức.
cương trước Bộ Môn.
- Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nghỉ tết từ 28/01/2019 đến 10/02/2019
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7

9, 10,
11, 12

13,14,
15

18/02/2019

- Thu thập, nghiên cứu tài liệu

16/3/2019

- Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.

- Hoàn thiện sơ bộ báo cáo thực tập tốt
- SV hoàn thành báo cáo thực tập và nộp cho
nghiệp
GVHD xem xét góp ý trước ngày 17/3/2019
17/03/2019
07/04/2019
08/04/2019
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16,17,
18,19

- Sinh viên gặp GVHD để báo cáo tiến độ thực
hiện báo cáo thực tập và tình hình thu thập tài liệu
phục vụ khóa luận tốt nghiệp.

05/05/2019

- Sửa và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt - Nộp 2 bản cứng báo cáo thực tập tốt nghiệp, có
nghiệp.
nhận xét, xác nhận của cơ sở thực tập và nhận xét
thông qua của giáo viên hướng dẫn (có chữ ký xác
- Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp.
nhận của GVHD) tại văn phòng khoa QTKD trước
ngày 06/4/2019.
- Đối với SV không đủ điều kiện làm khóa - Sinh viên viết và hoàn thiện khóa luận sơ bộ và
luận, đăng ký và học 6 tín chỉ tự chọn.
nộp thông qua giáo viên hướng dẫn lần 1 trước
- Viết Khóa luận tốt nghiệp (Với SV đủ điều ngày 05/05/2019.
kiện)
- Thông qua khóa luận lần 1
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20,21

06/05/2019
19/05/2019

- Sinh viên không đủ điều kiện làm khóa - Sửa và thông qua khóa luận lần 2, hoàn thiện bản
luận học 6 tín chỉ tự chọn
tóm tắt khóa luận trước ngày 19/05/2019

3

- Sửa và thông qua khóa luận lần 2.
- Viết bản tóm tắt khóa luận.
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20/05/2019

- Hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp.

26/05/2019

- Nộp khóa luận tốt nghiệp

- Nộp 2 bản cứng khóa luận tốt nghiệp (hình thức
theo quy định của khoa), đã có nhận xét thông qua
của giáo viên hướng dẫn và xác nhận của cơ sở
thực tập tại văn phòng Khoa Marketing – TM – DL
(có ký xác nhận) trước ngày 26/5/2015.
- Sinh viên nộp bản mềm khóa luận và tóm tắt
khóa luận cho Ban cán sự lớp. Ban cán sự có trách
nhiệm tập hợp và ghi ra 2 đĩa CD nộp tại văn
phòng khoa, nộp tại văn phòng Khoa 1 đĩa CD và
thư viện 1 CD. Đồng thời nộp bản mềm tập hợp
của cả lớp theo các địa chỉ email:

22

hadt@tueba.edu.vn và phuongthao200590@gmail.com

- Ban cán sự các lớp hoàn thiện Bản cập nhật
thông tin thông khóa luận của cả lớp theo mẫu và
hướng dẫn (gửi cùng kế hoạch và hướng dẫn thực
tập); nộp bản mềm cập nhật thông tin khóa luận
theo các địa chỉ email: hadt@tueba.edu.vn và
phuongthao200590@gmail.com
trước
ngày
26/05/2019
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NhiÖm vô cña sinh viªn trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp

1.1. §¨ng ký §Þa ®iÓm thùc tËp vµ nguyÖn väng gi¶ng viªn h-íng dÉn víi Khoa
tr-íc thêi gian b¾t ®Çu thùc tËp 15 ngµy (®· thùc hiÖn).
1.2. Liªn hÖ víi gi¶ng viªn h-íng dÉn ®Ó chuÈn bÞ ®Ò c-¬ng thùc tËp tèt nghiÖp
vµ ®Ò c-¬ng cña kho¸ luËn (®èi víi sinh viªn ®ñ ®iÒu kiÖn lµm khãa luËn tèt nghiÖp).
1.3. Th«ng qua ®Ò c-¬ng s¬ bé vµ hoµn chØnh ®Ò c-¬ng chi tiÕt cña kho¸ luËn.
Sinh viªn cã thÓ thay ®æi tªn ®Ò tµi lµm kho¸ luËn hoÆc ®Þa ®iÓm thùc tËp nÕu ®-îc sù
nhÊt trÝ cña gi¶ng viªn h-íng dÉn (cã giíi h¹n thêi gian), sù thay ®æi nµy ph¶i ®-îc b¸o
cho khoa b»ng v¨n b¶n.
1.4. Xin giÊy giíi thiÖu (ban c¸n sù liªn hÖ víi v¨n phßng khoa lÊy giÊy giíi
thiÖu cho c¶ líp) ®Ó xuèng ®iÓm thùc tËp ®Ó t×m hiÓu vµ thu thËp sè liÖu (theo h-íng
dÉn). B¸o c¸o tiÕn ®é thùc tËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬
së Ýt nhÊt 1 lÇn/th¸ng cho gi¶ng viªn h-íng dÉn. Sinh viªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc
hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý cña ®¬n vÞ c¬ së (doanh nghiÖp, c¬ quan...), ®¶m
b¶o vµ duy tr× tèt mèi quan hÖ gi÷a khoa, nhµ tr-êng vµ ®¬n vÞ n¬i thùc tËp.
1.5. Thu thËp c¸c th«ng tin sè liÖu theo yªu cÇu cña ®Ò c-¬ng thùc tËp tèt nghiÖp
vµ ®Ò c-¬ng kho¸ luËn tèt nghiÖp (tõ Ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban trong doanh
nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan trong Doanh nghiÖp).
1.6. Hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh vµ néi dung thùc tËp tèt nghiÖp ®óng thêi gian qui
®Þnh. ViÕt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp, tr×nh gi¶ng viªn h-íng dÉn, hoµn chØnh b¸o
c¸o theo yªu cÇu. B¸o c¸o thùc tËp ph¶i cã nhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp, nhËn xÐt vµ
ch÷ ký cña gi¸o viªn h-íng dÉn vµ tu©n thñ theo h-íng dÉn trong trong ®Ò c-¬ng
b¸o c¸o thùc tËp vµ khãa luËn tèt nghiÖp.
1.7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp sau khi hoµn chØnh theo qui ®Þnh ph¶i nép cho
v¨n phßng khoa 5 ngµy sau khi kÕt thóc thêi gian thùc tËp. B¸o c¸o thùc tËp ®-îc chÊp
nhËn khi cã ®ñ c¸c yªu cÇu, cã x¸c nhËn cña c¬ së thùc tËp, cã nhËn xÐt cña gi¸o viªn
h-íng dÉn.
1.8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®-îc Bé M«n tæ chøc chÊm ®éc lËp 02 lÇn. NÕu
b¸o c¸o kh«ng ®¹t kÕt qu¶ th× ph¶i thùc tËp l¹i trong n¨m sau, nÕu ®¹t kÕt qu¶ theo
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yªu cÇu th× ®-îc tiÕp tôc lµm ®Ò tµi kho¸ luËn (nÕu sinh viªn ®ñ ®iÒu kiÖn lµm khãa
luËn).
1.9. §èi víi sinh viªn tiÕp tôc ®-îc lµm ®Ò tµi kho¸ luËn, sÏ thu thËp thªm th«ng
tin vµ hoµn chØnh kho¸ luËn theo ®óng mÉu cña khoa (h×nh thøc, néi dung...). Kho¸
luËn sau khi ®-îc gi¸o viªn h-íng dÉn vµ héi ®ång Bé M«n ®ãng gãp ý kiÕn sÏ ®-îc
hoµn chØnh vµ ®ãng thµnh 2 quyÓn cã b×a cøng.
1.10. Khãa luËn hoµn thiÖn bao gåm:
2 QuyÓn b¸o c¸o kho¸ luËn ¸n tèt nghiÖp ®ãng b×a cøng theo h-íng dÉn.
1 B¶n nhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp cã x¸c nhËn cña thñ tr-ëng ®¬n vÞ (®ãng
cïng khãa luËn).
1 NhËn xÐt cña gi¸o viªn h-íng dÉn (theo mÉu, ®ãng cïng khãa luËn).
Lưu ý khi nộp khóa luận:

- Nộp 2 bản cứng khóa luận tốt nghiệp (hình thức theo quy định của khoa), đã có
nhận xét thông qua của giáo viên hướng dẫn và xác nhận của cơ sở thực tập tại văn
phòng khoa QTKD (có ký xác nhận) trước ngày 26/05/2019.
- Sinh viên nộp bản mềm khóa luận và tóm tắt khóa luận cho Ban cán sự lớp. Ban cán
sự có trách nhiệm tập hợp và ghi ra 2 đĩa CD, 1 đĩa CD nộp tại văn phòng khoa và 1
đĩa CD nộp thư viện. Đồng thời nộp bản mềm tập hợp của cả lớp theo các địa chỉ
email: phuongthao200590@gmail.com và hadt@tueba.edu.vn
- Ban cán sự các lớp hoàn thiện Bản cập nhật thông tin thông khóa luận của cả lớp
theo mẫu và hướng dẫn (gửi cùng kế hoạch và hướng dẫn thực tập); nộp bản mềm cập
nhật thông tin khóa luận theo các địa chỉ email: phuongthao200590@gmail.com và
hadt@tueba.edu.vn trước ngày 26/05/2019.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2018
P. Trưởng Khoa

TS. Dương Thanh Hà
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