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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 25 /TB-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY
NĂM HỌC 2018 – 2019
(dành cho sinh viên chuyên ngành Kiểm toán)
Căn cứ theo kế hoạch và tiến độ đào tạo của nhà trường trong năm học 2018-2019;
Căn cứ theo đơn đề nghị của tập thể sinh viên ĐH_K2015 chuyên ngành Kiểm toán được
tham gia thực tập sớm từ học kỳ 181-B. phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tốt nghiệp
dành riêng cho chuyên ngành Kiểm toán như sau:
TT

Nội dung

Thời gian

1

- Phòng Đào tạo và khoa Kinh tế tư vấn tiến độ học tập, tổ
chức các lớp học phần bổ sung cho sinh viên (nếu có).
tháng 08-10/2018
- Sinh viên bổ sung các loại hồ sơ và xác nhận thông tin sử
dụng cấp bằng tốt nghiệp.

2

- Sinh viên đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp, chuyên đề/
khóa luận tốt nghiệp (trực tiếp tại phòng Đào tạo).
- Sinh viên hoàn thành đóng học phí theo quy định.

3

Sinh viên liên hệ khoa Kinh tế và TT.QHDN đăng ký đơn vị
thực tập hoặc được hỗ trợ giới thiệu đơn vị thực tập (sau khi 15/10–15/11/2018
đã đăng ký học phần và hoàn thành học phí)

4

Khoa Kinh tế và TT.QHDN rà soát và hoàn tất việc bố trí
đơn vị thực tập và công bố kết quả cho sinh viên.

16-24/11/2018

5

- Khoa Kinh tế phân công giảng viên hướng dẫn thực tập,
chuyên đề / khóa luận tốt nghiệp.
- Khoa Kinh tế sinh hoạt các quy định và hướng dẫn về thực
tập - viết báo cáo thực tập, chuyên đề / khóa luận tốt nghiệp.
- Sinh viên làm hồ sơ thực tập.

25/1101/12/2018

6

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

11-30/11/2018

08-20/10/2018

1

Nội dung

TT

7

8
9

Thời gian

- Sinh viên thực tập tại doanh nghiệp 12 tuần;
- Khoa Kinh tế theo dõi tiến độ thực tập, hướng dẫn chuyên
môn.
- Khoa Kinh tế kiểm soát tiến độ thực hiện báo cáo thực tập,
chuyên đề/ khóa luận tốt nghiệp.
Sinh viên thực hiện Feedback đối với đơn vị thực tập (trực
tuyến)
Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề / khóa
luận tốt nghiệp (tại văn phòng Khoa).

03/12/2018 24/04/2019
(trừ tuần thi và
nghỉ tết)
18-23/03/2019
02-04/04/2019

- Khoa Kinh tế tổ chức chấm báo cáo thực, chuyên đề tốt
nghiệp.
10 - Khoa Kinh tế tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp (thành
15-24/04/2019
lập HĐ, hướng dẫn sinh viên công tác chuẩn bị bảo vệ, tổ
chức đánh giá).
Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh, Chứng chỉ tin học (tại
11
25/06-06/07/2019
phòng Đào tạo).
12 Hội đồng xét tốt nghiệp.

22-28/07/2019

Lưu ý: Sinh viên còn nợ học phần vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo để được tư vấn kế
hoạch trả nợ, kịp xét tốt nghiệp theo lộ trình chuẩn.
Nơi nhận:
- SV ĐH_K2015 chuyên ngành Kiểm toán;
- Khoa KT, TT.QHDN
- Lưu P.ĐT.

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
ThS. Lê Dũng
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