
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THEO NHÓM 

CỦA SINH VIÊN K16PSU-KCD 

1. Sinh viên sẽ tiến hành công việc thực tập của mình tại đơn vị thực tập theo như kế hoạch thực tập đã 

được công bố trên web khoa Đào tạo Quốc tế. Công việc thực tập của từng sinh viên được thực hiện 

nghiêm túc tại đơn vị thực tập từ khâu tổ chức, ghi chép chứng từ, ghi sổ và lập báo cáo kế toán. 

2. Để đánh giá kết quả của đợt thực tập, Sinh viên phải thục hiện Khóa luận tốt nghiệp theo nhóm. Các 

nhóm sẽ được từ 3-4 sinh viên phân theo đơn vị thực tập. Nếu đơn vị thực tập nào chỉ có 1-2 sinh viên 

thì sẽ gọp lại thành một nhóm. Các sinh viên cùng một nhóm nhưng khác đơn vị thực tập thì vẫn đi 

thực tế ở công ty mình đã đăng ký thực tập theo nội dung đề tài mà nhóm đã chọn để thực hiện Khóa 

luận tốt nghiệp, nhưng nội dung của Khóa luận chỉ trình bày ở một đơn vị (số liệu, chứng từ, sổ sách) 

có số lượng sinh viên nhiều hơn hoặc công ty có quy mô lớn hơn (tùy theo thỏa thuận của nhóm). 

3. Mỗi nhóm làm Khóa luận tốt nghiệp phải bầu ra một trưởng nhóm và phải thực hiện các nhiệm vụ 

sau: 

3.1. Ghi nhận ký thực tập cá nhân và Nhật ký làm việc nhóm (kể cả Nhật ký làm việc với giáo viên 

hướng dẫn) 

3.2. Ghi Biên bản làm việc nhóm khi họp nhóm và làm việc nhóm 

3.3. Lập Bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhóm 

3.4. Lập Kế hoạch tiến độ thực hiện khóa luận của nhóm 

3.5. Đánh giá kết quả thực hiện của các thành viên nhóm  

Tất cả các Biên bản trên phải có xác nhận của đơn vị thực tập (chỉ Nhật ký thực tập) và của GVHD. Tất 

cả các giấy tờ trên được nộp về Khoa cùng với Bản chính Khóa luận tốt nghiệp. 

4. Điểm của các thành viên trong nhóm có thể khác nhau và phụ thuộc vào quá trình thực tập và bảo vệ 

khóa luận của mỗi thành viên trong nhóm. 
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