TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- TÀI CHÍNH TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 02/TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v đăng ký chọn đơn vị thực tập học kỳ 2 năm học 2018-2019
Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp
học kỳ 2 năm học 2018-2019 về lịch đăng ký chọn đơn vị thực tập, cụ thể:
1. Đăng ký
- Hình thức đăng ký: trực tuyến tại địa chỉ https://student.uef.edu.vn. Sinh viên
dùng tài khoản email UEF để đăng nhập.
Sinh viên không đăng nhập được liên hệ với Trung tâm IT để được hỗ trợ (số
điện thoại 028.54226666 - số nội bộ 025 hoặc email it@uef.edu.vn).
- Sinh viên tham khảo danh sách đơn vị nhận sinh viên thực tập tại mục Thông
báo trên trang http://daotao.uef.edu.vn hoặc tại https://student.uef.edu.vn.
- Thời gian đăng ký: từ 12:00 trưa ngày 25/02/2019 đến 24:00 ngày 28/02/2019
Lưu ý:
Sinh viên đã được Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp xác nhận doanh nghiệp
thực tập không cần phải đăng ký.
- Sinh viên chưa đăng ký, đóng học phí học phần Thực tập tốt nghiệp sẽ không
có tên trong danh sách được đăng ký.
- Khoa quản lý và Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp sẽ phân bổ đơn vị thực tập
đối với các bạn không đăng ký trong thời gian thông báo.
2. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp công bố danh sách chính thức phân bổ đơn vị
nhận thực tập và thông tin liên hệ đến sinh viên ngày 15/03/2019.
-

3. Sinh viên liên hệ với doanh nghiệp từ ngày 20/03/2019.
4. Phân bổ giảng viên hướng dẫn, sinh hoạt các quy định theo lịch của khoa quản lý
từ ngày 18/03 đến 23/03/2019.
5. Thời gian bắt đầu thực tập tại doanh nghiệp: ngày 01/04/2019 đến 23/06/2019.
Nơi gởi:
- SV;
- Các khoa;
- TT.QHDN;
- Lưu P.ĐT.

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Lê Dũng

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỌN ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1. Truy cập vào địa chỉ https://student.uef.edu.vn
2. Đăng nhập bằng Email UEF

3. Truy cập vào menu “Thông tin thực tập” ở thanh menu bên phải

Hoặc ở mục Văn bản/Thông báo, chọn “Đăng ký ngay” ở mục “Thông tin thực tập”

4. Chọn đơn vị thực tập: click vào đơn vị thực tập còn nhận thực tập

5. Chọn
ở cuối trang
6. Xem lại thông tin đơn vị thực tập:
Sau khi xác nhận thành công, thông tin doanh nghiệp đăng ký thực tập sẽ hiển
thị ở mục “Thông tin doanh nghiệp đã đăng ký thực tập”

7. Chọn lại đơn vị thực tập khác:
Thực hiện lại các bước 4 và 5 để chọn đơn vị thực tập khác.

