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BẢN MỀM

KẾ HOẠCH
TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY
NĂM HỌC 2017 - 2018
Căn cứ theo kế hoạch và tiến độ đào tạo của nhà trường trong năm học
2017-2018, P.ĐT-KT thông báo kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên đại học K2014
và cao đẳng K2015 như sau:
TT

Nội dung

Thời gian

1

Sinh hoạt cuối khóa chương trình: "Từ giảng đường đến
khởi nghiệp" (theo chương trình của TT. QHDN)

13 - 25/11/2017

2

Đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp

02 - 06/01/2018

3

Công bố danh sách đơn vị nhận thực tập

02 - 06/01/2018

4

Đăng ký chọn đơn vị thực tập trực tuyến (ĐHCQ K2014)

08 - 13/01/2018

5

6

Hoàn tất việc phân bổ đơn vị thực tập (ĐHCQ K2014) và
15 - 20/01/2018
công bố kết quả
- Phân công giảng viên hướng dẫn (ĐHCQ K2014)
- Sinh hoạt các quy định về thực tập và viết chuyên đề /
26/02 - 03/03/2018
khóa luận.
- Làm hồ sơ thực tập.

7

Thực tập 15 tuần tại doanh nghiệp (ĐHCQ K2014)

8

Feedback của sinh viên ĐHCQ K2014 đối với đơn vị thực
21/05 - 09/06/2018
tập (trực tuyến)

9

Công bố danh sách đơn vị nhận thực tập (CĐCQ K2015)

26 - 30/03/2018

10

Đăng ký chọn đơn vị thực tập (CĐCQ K2015) (Sinh viên
liên hệ trực tiếp TT.QHDN sắp xếp đơn vị thực tập)

09 - 14/04/2018

11

Hoàn tất việc phân bổ đơn vị thực tập (CĐCQ K2015) và
công bố kết quả

16 - 21/04/2018

- Phân công giảng viên hướng dẫn (CĐCQ K2015)
12 - Sinh hoạt các quy định về thực tập và viết chuyên đề.
- Làm hồ sơ thực tập.

23 - 25/04/2018

13 Thực tập 08 tuần tại doanh nghiệp (CĐCQ K2015)
14

Feedback của sinh viên CĐCQ K2015 đối với đơn vị thực
tập (trực tuyến)

05/03 - 16/06/2018

07/05- 30/06/2018
18 - 30/06/2018
1

Nội dung

TT

Thời gian

15 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp (ĐHCQ K2014)

18 - 30/06/2018

16 Nộp chuẩn đầu ra (chứng chỉ tiếng Anh, Chứng chỉ tin học)

25 - 30/06/2018

17

Tổ chức chấm chuyên đề tốt nghiệp (ĐHCQ K2014)
Tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (ĐHCQ K2014)

02 - 14/07/2018

18 Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (CĐCQ K2015)

02 - 07/07/2018

19 Tổ chức chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp (CĐ K2015)

09 - 14/07/2018

20 Xét tốt nghiệp

23 - 28/07/2018

Lưu ý: Sinh viên còn nợ môn học vui lòng liên hệ với Phòng ĐT-KT để được tư vấn kế
hoạch trả nợ, kịp xét tốt nghiệp theo lộ trình chuẩn.
Nơi nhận:
- SV ĐH K2014, CĐ K2015
- Lưu: P.ĐT-KT.
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