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KẾ HOẠCH 

(Triển khai thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021) 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 – Hệ đại học chính quy 

trường Đại học công nghiệp Vinh. Khoa Công nghệ triển khai thực tập tốt nghiệp 

(TTTN) của sinh viên như sau: 

1. Đối tượng thực hiện đồ án. 

Tất cả sinh viên Khóa 4 (Niên khóa: 2017 – 2021) thuộc khoa Công nghệ trường 

Đại học công nghiệp Vinh. 

2. Kế hoạch chi tiết và các mốc thời gian 

 



STT Kế hoạch chi tiết Mốc thời gian 

1 Công bố danh sách Giảng viên hướng dẫn  

(GVHD) 

18/01/2021 

2 - Sinh viên (SV) liên hệ GVHD. (Báo cáo rõ 

tên đơn vị, địa chỉ, thống nhất công ty thực tập 

với GVHD) 

- Đăng ký giấy giới thiệu (GGT)  

- Nộp đề cương thực tập (ĐCTT) tại văn 

phòng Khoa (Lưu ý: Phải có GVHD ký xác 

nhận) 

Từ 18/01/2021 

Đến 25/01/2021 

3 Sinh viên nhận GGT tại văn phòng khoa công 

nghệ. 

Từ 28/01/2021 

Đến 29/01/2021 

4 Thời gian thực tập. Từ 01/02/2021 

Đến 29/04/2021 

5 Hoàn thành báo cáo TTTN Từ 29/04/2021 

Đến 10/05/2021 

6 GVHD chấm báo cáo Từ 11/05/2021 

Đến 14/05/2021 

7 Nộp báo cáo TTTN tại văn phòng Khoa (Bản 

đã có ký xác nhận và chấm điểm của đơn vị 

thực tập, GVHD) 

Từ 17/05/2021 

Đến 18/05/2021 

8 Thành lập hội đồng chấm báo cáo TTTN  

9 Công bố danh sách hội đồng chấm báo cáo cho 

thành viên trong hội đồng 

 

10 Sinh viên hoàn thiện lại báo cáo theo yêu cầu 

của hội đồng chấm báo cáo và nộp tại văn 

phòng Khoa 

 

11 Công bố kết quả báo cáo TTTN  

Khoa Công nghệ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


