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   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
 

Quy ®Þnh tæ chøc vµ  qu¶n lý, §¸NH GI¸ KÕT QU¶  
THùC TËP TèT NGHIÖP §èI víi hÖ ®µo t¹o cao ®¼ng  
(Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 43  /Q§-DHKTNA  ngµy 2  / 2 /2015 

cña HiÖu tr−ëng tr−êng §¹i häc Kinh tÕ  NghÖ An) 

 

I. Mét sè Quy ®Þnh chung vÒ thùc tËp tèt nghiÖp 

Điều 1:  Thời gian và địa điểm thực tập tốt nghiệp 

1. Thời gian thực tập tốt nghiệp là 12 tuần, quy định cụ thể cho các ngành 

như sau: 

a. Đối với ngành Kế toán  thời gian thực tập được chia thành hai giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Thực tập thực hành tại trường thời gian là 6 tuần. 

- Giai đoạn 2: Thực tập tại cơ sở thời gian 6 tuần. 

b. Đối với các ngành còn lại thực tập tại cơ sở 12 tuần, nội dung và tiến độ 

thực tập giao cho các khoa xây dựng kế hoạch chi tiết. 

2. Địa điểm thực tập tốt nghiệp của sinh viên tại các (Tổ chức, cơ quan, xí 

nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy, công ty, nông trường, lâm trường, tập đoàn...) phải 

đảm bảo có nội dung để nghiên cứu phù hợp với chương trình ngành đang theo 

học. 

Điều 2: Lập kế hoạch thực tập và tổ chức phân nhóm thực tập tốt nghiệp 

1. Căn cứ vào biểu đồ tiến độ học tập năm cuối cùng của khóa học, các khoa 

chịu trách nhiệm lập kế hoạch thực tập tốt nghiệp để thông báo cho sinh viên biết. 

2. Quy định về nội dung kế hoạch thực tập tốt nghiệp phải nêu rõ được các 

thông tin sau: Tên chuyên đề thực tập, thời gian thực hiện đăng ký chuyên đề, đăng 

ký phân nhóm, nhận quyết định thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn đề 

cương, hướng dẫn viết chuyên đề, nộp chuyên đề... 

3. Quy định về tổ chức phân nhóm sinh viên như sau: Mỗi nhóm có số lượng 

từ 3 đến 5 sinh viên/1 nhóm/1 chuyên đề, mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng và 1 thư ký nhóm. 

Đối với các ngành đặc thù nếu không tổ chức phân nhóm thì trưởng khoa đề nghị với hiệu 

trưởng quyết định để thực hiện.  
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4. Đối với sinh viên đủ điều kiện đăng ký bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp thì 

không tổ chức phân nhóm, quy định 1 sinh viên làm 1 đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp.  

5. Trong trường hợp sinh viên không liên hệ được địa điểm thực tập thì giao 

cho Tổ tư vấn hướng nghiệp liên hệ, sinh viên đăng ký tại tổ tư vấn; Sinh viên 

không chọn được nhóm thực tập thì giao cho Khoa bố trí cho sinh viên.  

Điều 3: Số lượng sinh viên / giảng viên hướng dẫn 

 1. Đối với trường hợp hướng dẫn TTTN phân nhóm: không quá 8 nhóm sinh viên/1 

giảng viên. 

 2. Đối với trường hợp hướng dẫn TTTN không phân nhóm: không quá 20 sinh 

viên/1 giảng viên. 

3. Đối với trường hợp hướng dẫn làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: không 

quá 6 sinh viên/ 1 giảng viên. 

4. Giảng viên trong thời gian tập sự không được hướng dẫn sinh viên TTTN. 

Trong trường hợp quy mô sinh viên lớn, số lượng giảng viên ít, giao cho các khoa 

mời giảng viên thỉnh giảng hướng dẫn, hoặc báo cáo hiệu trưởng giải quyết. 

Điều 4: Đề cương và duyệt đề cương thực tập tốt nghiệp 

1. Sinh viên, nhóm sinh viên xây dựng đề cương chi tiết chuyên đề thực tập 

tốt nghiệp theo quy định của bộ môn. 

2. Giảng viên được phân công hướng dẫn chịu trách nhiệm duyệt đề cương 

theo nhóm sinh viên hoặc theo sinh viên, quyết định cho phép nhóm sinh viên, 

hoặc sinh viên thực tập viết báo cáo theo đề cương đã duyệt. 

Điều 5: Làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: 

1. Sinh viên có điểm bình quân học tập tính đến thời điểm đăng ký đạt từ 7 

điểm trở lên được đăng ký bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Các sinh viên không 

đủ tiêu chuẩn hoặc không đăng ký bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp thì thực tập 

và thi tốt nghiệp bình thường. 

2. Các Khoa căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký bảo vệ đồ án, khóa luận 

tốt nghiệp đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn và số lượng phù hợp với từng khóa đào tạo 

để Hiệu trưởng quyết định.  

3. Những sinh viên đã được lựa chọn bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp nếu 

điểm 2 vòng chấm khóa luận, đồ án đạt từ 7 điểm trở lên sẽ được bảo vệ đồ án, 
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khóa luận. Điểm bảo vệ này thay thế cho điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp (gồm phần kiến thức cơ sở ngành và phần kiến thức chuyên 

môn), riêng các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn phải dự 

thi. Nếu điểm 2 vòng chấm đồ án, khóa luận dưới 7 điểm thì sinh viên không được 

bảo vệ mà phải dự thi tốt nghiệp 3 môn theo quy định với sinh viên cùng khóa. 

II. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ THỰC TẬP 

TỐT NGHIỆP VÀ NẠP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Điều 6: Trách nhiệm của sinh viên thực tập tốt nghiệp 

1. Trong thời gian thực tập tại cơ sở phải chấp hành tốt nội quy, quy chế của 

đơn vị cơ sở; Chấp hành pháp luật của Nhà nước; Hết thời gian thực tập phải có 

giấy xác nhận, nhận xét thực tập nạp về khoa để theo dõi đánh giá.        

 2. Trong thời gian thực tập sinh viên phải chấp hành báo cáo tiến độ thực tập 

cho giảng viên hướng dẫn đúng theo kế hoạch.  

3. Đối với nhóm sinh viên, nhóm trưởng phân công mỗi thành viên trong 

nhóm phải chịu trách nhiệm viết 01 nội dung trong chuyên đề theo đề cương đã 

duyệt, thư ký của nhóm tổng hợp trình giảng viên hướng dẫn duyệt và hoàn thành 

báo cáo theo kế hoạch.  

4. Đối với từng sinh viên viết báo cáo theo đúng đề cương đã duyệt, sau đó 

trình giảng viên duyệt và hoàn thành báo cáo theo kế hoạch.  

Điều 7: Trách nhiệm của khoa quản lý sinh viên trong việc thực tập tốt nghiệp 

 1. Căn cứ vào tiến độ giảng dạy năm học, các khoa có trách nhiệm xây dựng 

kế hoạch, nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp, tiêu chuẩn chọn lựa và số lượng 

sinh viên làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình Hiệu trưởng phê duyệt sau đó thông 

báo đến sinh viên và các phòng, khoa liên quan. 

 2. Phân công giảng viên hướng dẫn, duyệt đề cương, duyệt báo cáo của sinh viên.  

3. Trong trường hợp cần thiết cử giảng viên đến cơ sở thực tập để kiểm tra 

tình hình thực tập đối với các sinh viên hoặc các nhóm sinh viên. 

 4. Cấp phát giấy giới thiệu cho sinh viên liên hệ địa điểm thực tập và thực 

tập tốt nghiệp.  
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5. Phân công cán bộ thu báo cáo và các giấy tờ liên quan đến thực tập của 

sinh viên; Phân công giảng viên chấm báo cáo tốt nghiệp theo đúng quy chế, đảm 

bảo công bằng, khách quan. 

6. Khoa phối hợp với phòng Kế toán đề xuất kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ 

tại cơ sở thực tập trình Hiệu trưởng quyết định (chỉ áp dụng cho ngành Tài chính 

ngân hàng có sinh viên thực tập tại các ngân hàng). 

7. Tham mưu trình hiệu trưởng ký Quyết định thành lập hội đồng chấm đồ 

án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên thuộc khoa mình quản lý.  

Điều 8: Trách nhiệm của giảng viên được phân công hướng dẫn hoặc đánh giá 

thực tập tốt nghiệp của sinh viên. 

 1. Giảng viên chịu trách nhiệm hướng dẫn và duyệt đề cương, báo cáo thực 

tập của sinh viên theo kế hoạch thực tập quy định. 

 2. Giảng viên chịu trách nhiệm giải trình trước BCN khoa và hiệu trưởng về 

nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên đã được duyệt, khi các trường 

hợp này không đạt yêu cầu do sao chép, làm sai đề cương, trùng đề tài, hoặc các 

nguyên nhân khác...  

 3. Giảng viên hướng dẫn có nhiệm vụ đề xuất với BCN khoa đi kiểm tra xác 

minh quá trình thực tập tốt nghiệp tại cơ sở của các trường hợp cần thiết. 

4. Thực hiện sự phân công các nhiệm vụ tại điều 7 quy định này theo đúng 

chức năng được giao.  

5. Giảng viên hướng dẫn duyệt báo cáo thực tập của sinh viên phải kiểm tra 

số liệu thô và các thông tin của sinh viên thu thập được để đánh giá độ tin cậy làm 

cơ sở cho sinh viên được phép viết báo cáo. 

6. Giảng viên thực hiện chấm báo cáo tốt nghiệp theo đúng quy chế, đảm 

bảo công bằng, khách quan, độc lập. 

Điều 9: Các tài liệu nạp về văn phòng khoa sau khi kết thúc thời gian thực tập 

tốt nghiệp 

 Sinh viên hoặc nhóm sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp 

phải nạp các giấy tờ sau: 



 

 
5

 a. Nạp 01 quyển báo cáo tốt nghiệp đánh máy khổ A4 đóng bìa, kèm theo 

giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp của cơ sở đến thực tập. Đối với trường hợp đủ 

điều kiện bảo vệ trước Hội đồng thì nạp thêm 3 quyển. 

 b. Đề cương thực tập tốt nghiệp đã được giảng viên phê duyệt.   

 c. Bản báo cáo được giảng viên hướng dẫn duyệt và đề nghị chỉnh sửa.  

 d. Gửi nội dung báo cáo, đồ án, khóa luận qua Email của giảng viên hướng 

dẫn sau khi đã hoàn chỉnh. 

Trường hợp sinh viên hoặc nhóm sinh viên không nộp bản Báo cáo đã 

duyệt, chỉnh sửa của giảng viên thì giảng viên hướng dẫn không chịu trách nhiệm 

về kết quả của báo cáo. 

Điều 10: Quản lý báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

ra trường. 

 1. Sau khi sinh viên tốt nghiệp các khoa có trách nhiệm nạp báo cáo, đồ án, 

khóa luận thực tập của những sinh viên có điểm xuất sắc (9, 10) về Thư viện nhà 

trường để quản lý lưu trữ làm tư liệu, tài liệu cho nghiên cứu và học tập.  

 2. Thư viện nhà trường có nhiệm vụ lựa chọn và số hóa các báo cáo, đồ án, 

khóa luận  thực tập tốt nghiệp có kết quả tốt đưa lên thông tin thư viện điện tử để 

làm tài liệu học tập. 

 III. QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ QUY 

GIỜ CHUẨN HƯỚNG DẪN, CHẤM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN 

Điều 11: Thang điểm và trọng số điểm các nội dung đánh giá 

 Chuyên đề tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10, trọng số điểm của 

các nội dung như sau: 

 1. Đối với ngành kế toán trọng số điểm được chia thành hai giai đoạn:  

a. Giai đoạn thực tập tại trường tính 50% 

b. Giai đoạn thực tập tại cơ sở tính 50%, trong đó quy định cách đánh giá 

các nội dung theo trọng số điểm như sau: 

- 10% điểm chuyên cần và ý thức. 

- 20% điểm xây dựng đề cương chi tiết. 

- 70%  điểm nội dung viết báo cáo thực tập. 

 Điểm thực tập tốt nghiệp được tính trung bình của hai giai đoạn 
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2. Đối với các ngành còn lại quy định cách đánh giá các nội dung theo trọng 

số điểm như sau: 

- 10% điểm chuyên cần và ý thức. 

- 20% điểm xây dựng đề cương chi tiết. 

 - 70% điểm nội dung viết báo cáo thực tập. 

Điều 12: Cách đánh giá kết quả thực tập của sinh viên, nhóm sinh viên tại giai 

đoạn thực tập cơ sở. 

 1. Cách đánh giá kết quả thực tập của sinh viên, nhóm sinh viên được chia 

làm hai vòng độc lập. Vòng 1 do giảng viên hướng dẫn đánh giá theo các tiêu chí 

tại mục 1, 2 điều 11 của Quy định này đối với từng ngành tương ứng. Vòng 2 

(chấm phản biện) do giảng viên chuyên môn khoa phân công chấm theo các tiêu 

chí quy định của từng khoa, từng ngành; Kết quả điểm báo cáo của sinh viên, 

nhóm sinh viên được tính theo quy chế hiện hành từ 2 vòng chấm. 

2. Trong trường hợp phân nhóm kết quả thực tập được đánh giá chung cho 

cả nhóm. Trường hợp mức độ, ý thức, tinh thần trách nhiệm (gọi chung là ý thức) 

của từng thành viên không đồng đều thì kết quả đánh giá điểm cho từng thành viên 

căn cứ vào kết quả bình xét ý thức của từng thành viên trong nhóm theo 5 loại 

(A,B,C,D, E); Những sinh viên không tham gia thực tập theo nhóm thì không xếp loại. 

3. Những sinh viên không thực tập, hoặc có thực tập nhưng kết quả điểm 

thực tập dưới 5 điểm thì phải thực tập lại theo quy chế đã quy định. 

Điều 13: Cách xác định điểm chuyên đề thực tập cho từng thành viên trong nhóm 

 Căn cứ vào kết quả điểm sau hai vòng chấm tại khoản 1 điều 12 của quy 

định này và kết quả xếp loại của các thành viên trong nhóm để xác định điểm cho 

từng thành viên như sau: 

 a. Sinh viên có ý thức loại A: Điểm báo cáo thực tập bằng số điểm kết sau 

khi chấm các vòng. 

b. Sinh viên có ý thức loại B: Điểm báo cáo thực tập bằng số điểm kết sau 

khi chấm các vòng trừ đi 1 điểm. 

c. Sinh viên có ý thức loại C: Điểm báo cáo thực tập bằng số điểm kết sau 

khi chấm các vòng trừ đi 2 điểm. 
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d. Sinh viên có ý thức loại D: Điểm báo cáo thực tập bằng số điểm kết sau 

khi chấm các vòng trừ đi 3 điểm. 

e. Sinh viên có ý thức loại E: Điểm báo cáo thực tập bằng số điểm kết sau 

khi chấm các vòng trừ đi 4 điểm. 

Điều 14: Chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

1. Điểm sau 2 vòng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp được lấy làm điểm 

chuyên đề tốt nghiệp. Nếu điểm này đạt điều kiện tại điều 5 thì sinh viên được bảo 

vệ trước Hội đồng. 

2. Hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp gồm có 03 thành viên  (01 chủ 

tịch, 01 thư ký, 01 phản biện), người hướng dẫn không được có trong thành viên 

Hội đồng. 

3. Sau khi sinh viên trình bày nội dung và trả lời các câu hỏi, các thành viên 

cho điểm theo phiếu. Điểm đánh giá đồ án là điểm trung bình cộng các điểm của 

từng thành viên hội đồng và điểm sau 2 vòng chấm, được làm tròn đến phần 

nguyên. 

Điều 15: Quy định quy giờ chuẩn hướng dẫn, duyệt, đánh giá kết quả chuyên đề 

thực tập tốt nghiệp 

A. Đối với sinh viên không được lựa chọn bảo vệ đồ án, khóa luận hoặc 

được lựa chọn nhưng không đủ điều kiện bảo vệ: 

 1. Trong trường hợp phân nhóm  

 a. Đối với ngành kế toán 

 - Hướng dẫn ban đầu: 5 giờ chuẩn/lớp 

 - Hướng dẫn đề cương và chấm báo cáo hệ cao đẳng chính quy: 2,9 giờ 

chuẩn /sinh viên. 

b. Đối với các ngành khác 

 - Hướng dẫn ban đầu: 5 giờ chuẩn/lớp 

 - Hướng dẫn đề cương và chấm báo cáo hệ  cao đẳng chính quy: 2,4 giờ 

chuẩn/sinh viên  

           - Hướng dẫn đề cương và chấm báo cáo hệ cao ®¼ng liªn th«ng: 1.1 giê 

chuÈn/sinh viªn 

2. Trong trường hợp không phân nhóm  
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 a. Đối với ngành kế toán 

 - Hướng dẫn ban đầu: 5 giờ chuẩn/lớp 

 - Hướng dẫn đề cương và chấm báo cáo hÖ cao ®¼ng: 4.5 giê chuÈn/b¸o c¸o

 - Hướng dẫn đề cương và chấm báo cáo hÖ cao ®¼ng liªn th«ng: 1.8 giê 

chuÈn/b¸o c¸o 

b. Đối với các ngành khác  

 - Hướng dẫn ban đầu: 5 giờ chuẩn/lớp. 

- Hướng dẫn đề cương và chấm báo cáo hÖ cao ®¼ng: 4 giê chuÈn/sinh viªn  

- Hướng dẫn đề cương và chấm báo cáo hÖ cao ®¼ng liªn th«ng: 1.8 giê 

chuÈn/b¸o c¸o 

B. Đối với sinh viên được bảo vệ đồ án, khóa luận: 

  - Hướng dẫn, chấm 2 vòng:   8 giê chuÈn/sinh viªn  

   - Bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp:  4 giê chuÈn/sinh viªn 

(Chủ tịch Hội đồng: 01 giờ, Phản biện: 02 giờ, Thư ký 01 giờ) 

 Giảng viên tham gia hướng dẫn, duyệt, đánh giá kết quả chuyên đề thực tập 

tốt nghiệp nếu thiếu giờ giảng theo định mức, sẽ được chuyển giờ hướng dẫn và 

chấm báo cáo sang để tính định mức giảng dạy trong năm học. Nếu vượt định mức 

thì thanh toán theo quy chế nội bộ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16: Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế các quy định có liên quan 

trước đây. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh qua Phòng Đào 

tạo để xin ý kiến Hiệu trưởng sửa đổi bổ sung thực hiện. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Dương Xuân Thao 

 

 


