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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 ĐỊNH 

VỀ TỔ CHỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  904 /QĐ-ĐHKTNA  ngày 16/10 /2017 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An) 

 

I. Mục đích 

 Văn bản này quy định cách thức tổ chức thực hiện học phần thực tập tốt 

nghiệp trong chương trình đào tạo hệ đại học, liên thông cao đẳng lên đại học 

đối với các ngành đào tạo. 

Là căn cứ cho việc quản lý, giám sát quá trình thực hiện học phần thực tập 

tốt nghiệp của sinh viên. 

II. Phạm vi áp dụng 

Quy định này được áp dụng đối với việc thực tập tốt nghiệp hệ đại học, 

liên thông cao đẳng lên đại học của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

trên địa bàn trong và ngoài trường. 

III. Quy định chung 

1. Thực tập tốt nghiệp là học phần kết thúc khóa học đối với mỗi chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.  

2. Mục đích của học phần này nhằm: 

- Tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với thực tế; 

- Vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức kỹ năng đã học vào việc 

giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc chuyên ngành đào tạo; 

- Rèn luyện đạo đức, thái độ nghề nghiệp cho sinh viên; 

- Giúp sinh viên làm quen với việc thực hiện một chuyên đề, đề tài 

nghiên cứu khoa học. 

3. Điều kiện để sinh viên được thực tập làm khóa luận tốt nghiệp: 

- Sinh viên không bị kỷ luật với hình thức từ cảnh cáo toàn trường trở lên; 

- Đã hoàn thành toàn bộ các học phần trong chương trình (trừ học phần 

thực tập tốt nghiệp) và phải đạt bình quân từ điểm C trở lên, đối với sinh viên 

khóa từ 4 trở đi phải đạt bình quân từ điểm B trở lên. Không có học phần bị 
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điểm F. Trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu thời vụ hoặc với lý do khác, 

trưởng khoa có thể đề nghị Ban Giám hiệu đồng ý cho sinh viên đi thực tập 

trước thời điểm nói trên. 

- Trường hợp sinh viên không đủ điều kiện thực tập làm khóa luận tốt 

nghiệp nếu bị kỷ luật thì phải chờ hết thời hạn thi hành kỷ luật, nếu chưa đủ điều 

kiện tích lũy học phần thì phải đăng ký học lại hoặc học cải thiện điểm để đủ các 

điều kiện trên. Đối với sinh viên khóa từ 4 trở đi phải đăng ký học các học phần 

thay thế. 

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp:  

- Đối với trình độ đại học: Khóa luận tốt nghiệp có khối lượng 10 tín chỉ, 

thời gian thực tập 16 tuần  

- Đối với trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học: Khóa luận tốt nghiệp 

có khối lượng 05 tín chỉ, thời gian thực tập 8 tuần. 

IV. Quy trình thực hiện 

Bước 1: Xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp: 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, trước khi thực tập tốt nghiệp 3 tuần, khoa có 

sinh viên thực tập dựa trên kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của sinh viên xét 

điều kiện làm khóa luận và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận 

tốt nghiệp, công bố cho sinh viên trước thời điểm thực tập tốt nghiệp 10 ngày. 

Khoa công bố danh mục các đề tài, chuyên đề theo từng chuyên ngành để 

sinh viên lựa chọn đăng ký kèm theo dự kiến về địa điểm thực tập. Sinh viên 

phải hoàn thành đăng ký trước thời điểm thực tập tốt nghiệp 2 tuần. 

Bước 2: Phân công giảng viên hướng dẫn 

Trên cơ sở chuyên đề, đề tài sinh viên lựa chọn, khoa phân công giảng viên 

hướng dẫn sinh viên. Tiêu chuẩn giảng viên hướng dẫn và số lượng sinh viên do 

một giảng viên hướng dẫn trong mỗi đợt thực tập tốt nghiệp quy định như sau: 

- Giảng viên hướng dẫn phải có chuyên môn phù hợp và có thâm niên công 

tác ít nhất là 3 năm. 

- Giảng viên có thâm niên dưới 5 năm hướng dẫn không quá 5 sinh viên;  

- Giảng viên có thâm niên từ 5 năm trở lên hướng dẫn không quá 10 sinh 

viên; 

- Nếu giảng viên hướng dẫn quá 10 sinh viên thì phải chia nhóm, mỗi nhóm 

từ 3-5 sinh viên; 

Khoa có thể mời giảng viên có đủ tiêu chuẩn, có chuyên môn phù hợp của 

các đơn vị khác tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp. 
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Bước 3: Liên hệ địa điểm thực tập tốt nghiệp  

Địa điểm thực tập do sinh viên tự liên hệ. Nhà trường cấp giấy giới thiệu để 

sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập trên cơ sở tư vấn của khoa. Cơ sở thực tập 

phải có đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và nhân lực cho việc thực 

tập của sinh viên. Giảng viên hướng dẫn liên hệ với cơ sở xác minh lại khả năng 

tiếp nhận, hoặc có thể xác minh thông qua giấy tiếp nhận của cơ sở đối với sinh 

viên thực tập.   

Trong trường hợp sinh viên không tự liên hệ được điểm thực tập hoặc điểm 

thực tập không đáp ứng yêu cầu thực hiện đề tài, chuyên đề nghiên cứu thì khoa 

phối hợp với tổ tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp liên hệ địa điểm thực 

tập phù hợp cho sinh viên. 

Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại trường được nhà trường tạo điều kiện về địa 

bàn, thiết bị, dụng cụ, vật tư sẵn có. Các chi phí khác sinh viên tự chịu trách 

nhiệm. 

Toàn bộ các công việc được quy định trong các bước 1, 2 và 3 phải được hoàn 

thành trước thời điểm bắt đầu thực tập tốt nghiệp dự kiến 1 tuần. 

Bước 4: Chuẩn bị đề cương 

- Giảng viên hướng dẫn căn cứ vào đề tài, chuyên đề do sinh viên lựa chọn 

hướng dẫn sinh viên viết đề cương (mẫu đề cương do khoa quy định phù hợp 

yêu cầu đối với hệ đào tạo, nhóm chuyên đề, đề tài và hình thức thực tập tốt 

nghiệp nhưng phải tuân thủ quy định về trình bày văn bản).  

- Đề cương thực tập tốt nghiệp phải được giảng viên hướng dẫn xác nhận và 

trưởng bộ môn phê duyệt, phải hoàn thành trước khi bắt đầu thực tập 01 tuần. 

Trường hợp sinh viên thực tập tại cơ sở ngoài trường nếu do nguyên nhân đặc 

biệt cần thay đổi một phần hay toàn bộ nội dung đề tài, chuyên đề thì việc thay 

đổi, thông qua trưởng bộ môn phải được hoàn thành sau khi bắt đầu thực tập tối 

đa 2 tuần. Đề cương thực tập tốt nghiệp được nộp 01 bản về khoa để theo dõi, 

quản lý. 

Bước 5: Triển khai quá trình thực tập tốt nghiệp 

- Trước khi sinh viên đến cơ sở thực tập, khoa tổ chức hướng dẫn ban đầu 

theo lớp, quán triệt cho sinh viên về mục đích, yêu cầu của đợt thực tập tốt 

nghiệp, phổ biến về thời gian thực tập, các loại giấy tờ, hồ sơ cần hoàn thành, 

các quy định của nhà trường trong việc thực tập tốt nghiệp. Cấp giấy giới thiệu 

cho sinh viên đến cơ sở thực tập. 

Giảng viên hướng dẫn là người thay mặt khoa quản lý sinh viên trong suốt 

quá trình thực tập.  

- Sinh viên tự đến cơ sở thực tập, triển khai các nội dung theo đề cương thực 
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tập.  

- Sau 02 tuần giảng viên hướng dẫn kiểm tra bằng hình thức phù hợp và báo 

cáo với khoa về tình hình thực tập của sinh viên. 

Bước 6: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực tập tốt nghiệp 

Trong quá trình sinh viên thực tập tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn thực 

hiện các công việc sau: 

- Kiểm tra sinh viên tại nơi thực tập tốt nghiệp, nhắc nhở tình hình chấp hành 

quy định về thực tập tốt nghiệp, tiến độ thực hiện công việc. Số lần, thời điểm và 

cách thức kiểm tra tùy yêu cầu của chuyên đề, đề tài và theo quy định của khoa. 

Kế hoạch kiểm tra tại cơ sở thực tập ngoài thành phố Vinh (nếu có) do khoa lập, 

trình Hiệu trưởng quyết định. 

- Phối hợp với cán bộ cơ sở (nếu có) hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội 

dung thực tập, xử lý kết quả thu được, viết báo cáo. Giúp sinh viên tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc phát sinh. 

- Động viên biểu dương thành tích của sinh viên, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp 

thời những biểu hiện lệch lạc, khuyết điểm. Báo cáo với khoa về tình hình sinh 

viên cũng như tiến độ và kết quả đã đạt được.  

Bước 7: Kết thúc thực tập tốt nghiệp và nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp  

- Cơ sở thực tập xác nhận đánh giá về quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh 

viên. 

- Giảng viên hướng dẫn phổ biến cho sinh viên viết bản tự kiểm điểm đánh giá 

quá trình thực tập tốt nghiệp, tổ chức họp nhóm rút kinh nghiệm đánh giá cho điểm 

rèn luyện đối với sinh viên. 

- Trước thời điểm kết thúc thực tập tốt nghiệp 1 tuần giảng viên hướng dẫn 

kiểm tra toàn bộ hệ thống số liệu, tài liệu, đánh giá mức độ hoàn thành các nội 

dung thực tập đã đề cập trong đề cương. Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt 

nghiệp (theo mẫu quy định của khoa). Khóa luận tốt nghiệp phải được giảng 

viên hướng dẫn kiểm tra và ký xác nhận trước khi nộp về khoa. 

- Sinh viên hoàn thành hồ sơ thực tập tốt nghiệp, nộp cho giáo vụ khoa vào 

thời điểm kết thúc thực tập. Trường hợp sinh viên có lý do đặc biệt, bất khả 

kháng, trưởng khoa xem xét có thể đồng ý cho sinh viên nộp muộn hơn, nhưng 

không quá 1 tuần kề từ khi hết hạn thực tập tốt nghiệp theo quyết định. 

Hồ sơ thực tập tốt nghiệp ngoài đề cương thực tập đã nộp trước, sinh viên 

phải nộp đầy đủ các tài liệu khác bao gồm: 

+ Sổ số liệu thô (ghi kết quả theo dõi, thu thập trong quá trình thực tập); 

+ Nhật ký thực tập; 
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+ Số số liệu tinh (do khoa quy định theo yêu cầu của chuyên ngành, đề tài); 

+ Khóa luận tốt nghiệp có nhận xét xác nhận của cơ sở thực tập: 02 quyển 

(dung lượng, kết cấu, nội dung khóa luận do khoa quy định); 

Trưởng khoa chỉ đạo giáo vụ khoa kiểm tra và thu hồ sơ thực tập tốt nghiệp, 

không nhận hồ sơ thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Không có đủ các loại tài liệu theo quy định trong hồ sơ thực tập tốt nghiệp; 

- Nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp muộn so với thời gian quy định. 

Bước 8: Đánh giá khóa luận tốt nghiệp 

* Đánh giá kết quả khóa luận tốt nghiệp: 

- Thời gian hoàn thành việc đánh giá khóa luận gửi kết quả cho Phòng Thanh 

tra Khảo thí & QLCL chậm nhất 3 tuần kể từ khi kết thúc thực tập theo quyết 

định.  

- Điểm khóa luận tốt nghiệp gồm các nội dung đánh giá theo trọng số điểm 

như sau: 

+ 10% điểm chuyên cần và ý thức. 

+ 20% điểm xây dựng đề cương chi tiết. 

+ 70% điểm chấm khóa luận tốt nghiệp 

Các nội dung đánh giá được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến phần 

nguyên. Điểm đánh giá khóa luận tốt nghiệp được làm tròn phần nguyên, sau đó 

phần mềm sẽ chuyển thành thang điểm chữ. 

- Hình thức chấm khóa luận tốt nghiệp được quy định như sau:  

+ Điểm chuyên cần và điểm xây dựng đề cương chi tiết được giảng viên 

hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp trực tiếp chấm theo các yêu cầu của Bộ môn. 

+ Điểm chấm khóa luận tốt nghiệp được đánh giá bằng hình thức chấm điểm 

hoặc bảo vệ trước hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp:  

 Hình thức chấm điểm: Việc chấm điểm khóa luận tốt nghiệp do 2 giảng viên 

thực hiện theo quy định chấm bài thi học phần (trong đó phải có 01 giảng 

viên hướng dẫn).  

 Hình thức bảo vệ khóa luận: Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp gồm 3 

thành viên (01 chủ tịch hội đồng, 01 thư ký, 01 phản biện) được Hiệu trưởng 

quyết định trên cơ đề nghị của khoa. Giảng viên tham gia hội đồng đánh giá 

khóa luận tốt nghiệp có thể là giảng viên của khoa hoặc giảng viên của các 

đơn vị khác có chuyên môn phù hợp (không phải là giảng viên hướng dẫn). 

Khoa quy định tiêu chuẩn và lựa chọn sinh viên bảo vệ khóa luận nhưng 

không quá 20% sinh viên làm khóa luận. Trường hợp đặc biệt do Hiệu 
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trưởng quyết định. 

* Xác định sinh viên đạt yêu cầu về khóa luận tốt nghiệp: 

- Sinh viên có điểm đánh giá khóa luận đạt từ điểm D trở lên trong thang 

điểm chữ được coi là hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.  

- Sinh viên có điểm đánh giá khóa luận tốt nghiệp loại F phải đăng ký thực 

tập lại và viết lại khoá luận tốt nghiệp. Sinh viên khóa 4 trở đi có thể học các 

học phần thay thế. 

V. Nhiệm vụ các bộ phận chức năng trong quá trình tổ chức thực tập tốt 

nghiệp 

1. Nhiệm vụ của Khoa quản lý sinh viên: 

- Căn cứ vào tiến độ giảng dạy năm học, các khoa xây dựng kế hoạch, nội 

dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp, 

- Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp 

- Phân công giảng viên hướng dẫn, duyệt đề cương, duyệt khóa luận của 

sinh viên. 

- Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên liên hệ địa điểm thực tập tốt nghiệp. 

- 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. 

- Phân công cán bộ thu khóa luận và các giấy tờ liên quan đến thực tập của 

sinh viên; Phân công giảng viên chấm khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy chế, 

đảm bảo công bằng, khách quan. 

- Tham mưu trình hiệu trưởng ký Quyết định thành lập hội đồng bảo vệ 

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

- Tổng hợp kết quả chấm khóa luận tốt nghiệp; nộp điểm khóa luận tốt 

nghiệp cho Phòng Thanh tra Khảo thí và QLCL đúng thời gian quy định. 

- Lựa chọn và bàn giao cho Thư viện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên 

chuyên ngành đạt xuất sắc (9-10 điểm) để làm tài liệu tham khảo; lưu giữ khóa 

luận tốt nghiệp trong thời hạn 2 năm tại văn phòng khoa theo quy định. 

2. Trách nhiệm của giảng viên được phân công hướng dẫn hoặc đánh giá 

khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. 

- Giảng viên chịu trách nhiệm hướng dẫn và duyệt đề cương, khóa luận 
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thực tập của sinh viên theo kế hoạch thực tập quy định. 

- Giảng viên chịu trách nhiệm giải trình trước BCN khoa và Hiệu trưởng về 

nội dung khóa luận 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... 

- 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. 

- Giảng viên hướng dẫn duyệt khóa luận 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 khóa luận. 

- Giảng viên thực hiện chấm khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy chế, đảm 

bảo công bằng, khách quan, độc lập. 

3. Nhiệm vụ của Phòng Quản lý đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch tổng thể về thời gian thực tập của khoá học, lớp học; 

thời gian nộp, chấm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên; thời gian nộp điểm. 

- Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện quy định và kế hoạch thực tập 

của các Khoa. 

- Lập báo cáo số lượng khóa luận tốt nghiệp của từng chuyên ngành do bộ 

môn nộp về. 

- Công bố thông tin về tên đề tài của khóa luận tốt nghiệp lưu trữ tại Thư 

viện. Lưu trữ khóa luận tốt nghiệp trong thời hạn 5 năm. 

VI. Quy định chế độ thanh toán: 

1. Đối với hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học: 

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

- Hướng dẫn và quản lý toàn bộ quá trình thực tập: 3 giờ chuẩn/sinh viên 

- Chấm khóa luận: 2 giờ chuẩn/sinh viên 

2. Đối với hệ Đại học: 

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

- Hướng dẫn và quản lý toàn bộ quá trình thực tập: 5 giờ chuẩn/sinh viên 
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- Chấm khóa luận: 6 giờ chuẩn/sinh viên (nếu bảo vệ khóa luận: Chủ 

tịch:1,5; Thư ký: 1,5; Phản biện 3) 

- Trường hợp có chia nhóm thì thanh toán 25 tiết/nhóm khóa luận 

VII. Tổ chức thực hiện: 

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký, áp dụng cho Đại học khóa 1, liên 

thông từ Cao đẳng lên Đại học khóa 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc phản ánh qua Phòng Quản lý Đào tạo để xin ý kiến Hiệu trưởng sửa đổi bổ 

sung thực hiện. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

TS. Dương Xuân Thao 




