BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC
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Số: 139/QĐ-ĐHVB

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thực tập tốt nghiệp của sinh viên các hệ đào tạo (Đại học, Cao đẳng, Liên
thông) theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Việt Bắc
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC
Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ – TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Trường Đại học Việt Bắc;
Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 06/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc công nhận Hội đồng quản trị và các chức vụ lãnh đạo Trường Đại
học Việt Bắc;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Việt Bắc bàn hành kèm
theo Quyết định số 03/2015/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2015 Hội đồng quản trị
Trường Đại học Việt Bắc;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo Hợp nhất các Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao
đẳng, đại học.
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban
hành kèm theo Quyết định số 35/Q- ĐHVB, ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng
trường Đại học Việt Bắc;
Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Đào tạo - NCKH-HTQT,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác Thực tập tốt
nghiệp của sinh viên các hệ đào tạo (Đại học, Cao đẳng, Liên thông) theo hệ thống tín chỉ
của Trường Đại học Việt Bắc
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông/bà trưởng Phòng Đào tạo-NCKH-HTQT, trưởng các phòng, ban,
trưởng khoa, giám đốc trung tâm và sinh viên của trường chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này.
Nơi nhận:
- HĐQT

(báo cáo);
- BGH (chỉ đạo);
- Như điều 3 (th.hiện);
- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Tô Văn Bình
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
V/v Thực tập tốt nghiệp của sinh viên các hệ đào tạo (Đại học, Cao đẳng, Liên
thông) theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Việt Bắc
(Ban hành kèm theo Quyết định số:139/QĐ-ĐHVB ngày 30/12/2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc)
Điều 1: Mục đích, yêu cầu của thực tập tốt nghiệp
1. Thực tập tốt nghiệp bao gồm 2 học phần: thực tập cuối khóa và đồ án hoặc
khóa luận tốt nghiệp đối với hệ đại học. Sau đây phần đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp
gọi chung là luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích của thực tập tốt nghiệp là giúp sinh viên củng cố và bổ sung kiến thức
lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn, nắm vững quy trình nghiệp vụ, vận dụng được kiến thức
đã học để phân tích giải quyết các vấn đề của thực tiễn ở các cơ sở thực tập; rèn luyện
phương pháp công tác và năng lực tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, rèn luyện ý
thức tổ chức kỷ luật của người cán bộ tương lai ; rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học.
3. Yêu cầu
3.1. Thực tập cuối khoá
Nắm vững tình hình, đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và
hoạt động của cơ sở thực tập.
Nắm vững nội dung công tác tổ chức các nghiệp vụ về ngành, chuyên ngành đào
tạo tại cơ sở thực tập.
Biết vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào việc phân tích thực tiễn, phát
hiện và giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra thuộc phạm vi chuyên môn của ngành
và chuyên ngành đào tạo.
Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa sinh viên với các cán bộ ở cơ sở thực tập,
tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Trường và cơ sở thực tế.
3.2 Luận văn tốt nghiệp
Nắm vững và khái quát được những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn theo mục
tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài. Phân tích nhận xét đánh giá các vấn
đề và đưa ra các kiến nghị đề xuất khả thi.
Biết vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, giải quyết được những vấn
đề đặt ra trong thực tiễn sản xuất và quản lý.
Điều 2. Hình thức thực tập cuối khóa
Hình thức thực tập cuối khóa được áp dụng là hình thức sinh viên thực tập tại các
cơ sở kinh tế (doanh nghiệp, công ty, ..…), tại phòng (hoặc trung tâm) thực hành của
Trường, hoặc kết hợp cả hai hình thức trên. Hình thức thực tập cuối khóa cụ thể được
Hiệu trưởng quyết định theo từng khóa học.
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Điều 3. Điều kiện để sinh viên thực tập cuối khóa
1. Đã hoàn thành tất cả các học phần chính của chuyên ngành quy định trong
chương trình đào tạo và phải đạt từ 5,5 điểm (thang điểm10) hoặc điểm C (thang điểm
chữ) trở lên, đang trong thời gian còn được phép học tại Trường (tính cả thời gian thực
tập cuối khóa); không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp
đặc biệt, Khoa đề nghị và Hiệu trưởng quyết định.
2. Sau khi Bộ môn chuyên ngành đánh giá điểm thực tập cuối khóa, sinh viên
được thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Điều 4. Đăng ký thực tập cuối khóa
1. Đăng ký thực tập cuối khóa là quy trình bắt buộc của mỗi sinh viên trước khi bắt
đầu vào học kỳ cuối khóa. Sinh viên đăng ký thực tập cuối khóa với Khoa chuyên
ngành. Khoa chuyên ngành tập hợp đơn đăng ký của sinh viên (theo mẫu quy định)
nộp cho Phòng Đào tạo-NCKH-HTQT (Phòng Đào tạo) trong thời gian quy định.
2. Trường hợp sinh viên đủ điều kiện thực tập cuối khóa có nhu cầu thì có thể đăng
ký bổ sung ở đợt đăng ký muộn nếu điều kiện cho phép. Sinh viên phải gặp Cố vấn học
tập hoặc Bộ môn chuyên ngành để được tư vấn và duyệt kế hoạch thực tập cuối khóa, sau
đó chủ động đăng ký đi thực tập theo các đợt tổ chức trong kỳ của Nhà trường.
3. Nếu sinh viên không đăng ký thực tập cuối khóa mà không thuộc diện được
nghỉ học tạm thời thì được coi là nghỉ học không báo cáo. Sinh viên đó sẽ bị xử lý
theo quy định về công tác đào tạo, công tác sinh viên của Trường Đại học Việt Bắc.
Điều 5. Đăng ký thực tập lại cuối khóa
1. Những sinh viên có điểm đánh giá học phần thực tập cuối khóa dưới 5,5 (thang
điểm 10) hoặc dưới điểm C phải đăng ký học lại học phần thực tập cuối khóa.
2. Ngoài các Quy định tại Khoản 1 của điều này, sinh viên được quyền đăng ký học
phần thực tập cuối khóa lại đối với các học phần bị điểm C, để cải thiện điểm trung bình
chung tích lũy, điểm của các lần thực tập cuối khóa được lưu trong hồ sơ học tập của sinh
viên.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền lợi của sinh viên trong quá trình thực tập cuối khóa
1. Nhiệm vụ
a. Sinh viên đủ điều kiện đi thực tập cuối khóa tự liên hệ địa điểm thực tập phù hợp
với ngành và chuyên ngành đào tạo. Trường hợp đặc biệt không thể tự liên hệ được
địa điểm thực tập, sinh viên phải báo cáo với Khoa và Bộ môn chuyên ngành đề nghị
được giúp đỡ (thời gian báo cáo chậm nhất là 1 tháng trước khi đi thực tập). Những sinh
viên này phải chấp hành sự phân công địa điểm thực tập của Khoa, Bộ môn.
b. Báo cáo với Bộ môn chuyên ngành địa điểm thực tập chính thức.
c. Thực hiện tốt các yêu cầu về kế hoạch, nội dung chương trình thực tập cuối khóa
do Bộ môn chuyên ngành phổ biến, hướng dẫn. Kết thúc giai đoạn thực tập cuối khóa,
sinh viên nộp đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của Bộ môn. Chấp hành đúng các quy
định về thời gian theo kế hoạch thực tập cuối khóa.
d. Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, kỷ
luật lao động và các quy định khác của Trường, của cơ sở thực tập.
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e. Hoàn thành luận văn tốt nghiệp đúng thời hạn quy định.
2. Trong thời gian thực tập cuối khóa, sinh viên có những quyền lợi sau đây:
- Được giảng viên do Bộ môn chuyên ngành phân công hướng dẫn trực tiếp.
- Được thực tập nghiệp vụ tại các phòng thực hành (nếu có) dưới sự chỉ đạo và
hướng dẫn của giảng viên Bộ môn.
- Nhận tài liệu về thực tập (giấy giới thiệu, đề cương thực tập, quyết định thực
tập, sơ yếu lý lịch nếu đơn vị yêu cầu).
- Nghe báo cáo tình hình thực tế tại cơ sở thực tập.
- Được sự hướng dẫn của cán bộ các đơn vị thực tập để tập dượt các công việc
liên quan đến công tác chuyên môn, quản lý nghiệp vụ của cơ sở thực tập.
- Sinh viên có quyền khiếu nại và phúc khảo điểm thực tập cuối khóa, luận văn
tốt nghiệp (theo Điều 16 Chương V tại Quyết định số 43/QĐ-ĐHVB ngày 31/12/2013 của
Hiệu trường Đại học Việt Bắc về việc quy định về thi, kiểm tra, quản lý điểm trong tổ
chức đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ).
Điều 7. Quy trình thực tập cuối khóa
Quy trình học học phần thực tập cuối khóa và luận văn tốt nghiệp được chia làm 3
giai đoạn:
Giai đoạn 1: Nghe hướng dẫn và lập kế hoạch thực tập, đề cương thực tập nộp
cho bộ môn, cập nhật các văn bản về quản lý nghiệp vụ chuyên ngành; nghe báo cáo
thực tế hoặc thực tập chuyên môn, nghiệp vụ tại các phòng thực hành của Trường (nếu
có);
Giai đoạn 2: Thực tập theo kế hoạch đã được duyệt tại các cơ sở đăng ký thực tập,
hoàn thành yêu cầu thực tập cuối khóa do Bộ môn chuyên ngành quy định.
Sau 4 tuần đầu tiên của giai đoạn này, sinh viên phải hoàn thành các báo cáo sau:
- Báo cáo khái quát đặc điểm cơ sở thực tập ảnh hưởng đến chuyên ngành thực
tập: Tổ chức bộ máy quản lý, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh…
- Nộp đề cương chi tiết đề tài dự kiến lựa chọn của luận văn tốt nghiệp.
- Tài liệu thu thập được ở đơn vị thực tập (theo yêu cầu của Bộ môn);
- Tài liệu khác do giảng viên hướng dẫn yêu cầu (Các tài liệu này phải được bộ
môn quy định thống nhất)
Giảng viên hướng dẫn nghe báo cáo thực tập lần thứ nhất, kiểm tra, chấp nhận đề
tài luận văn tốt nghiệp, duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.
Việc đánh giá báo cáo thực tập do giảng viên được Trưởng Bộ môn phân công
thực hiện. Mục đích của việc đánh giá và cho điểm báo cáo thực tập cuối khóa của sinh
viên là để Bộ môn nắm tình hình ý thức,thái độ, tiến độ thực tập của sinh viên.
Nửa cuối giai đoạn 2, sinh viên phải về Trường để Bộ môn kiểm tra tình hình
thực tập chuyên sâu và tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp. Thời gian về báo cáo lần 2
do Bộ môn thống nhất với giảng viên hướng dẫn, thông báo cho sinh viên và Phòng
Phòng Đào tạo để chuẩn bị địa điểm báo cáo.
Giai đoạn 3: Hoàn thiện luận văn tốt nghiệp và hoàn tất các thủ tục kết thúc thực
tập tốt nghiệp (khoảng 2 tuần).
Điều 8. Điều kiện và yêu cầu của luận văn tốt nghiệp
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1. Điều kiện viết luận văn tốt nghiệp: Sinh viên thực hiện đầy đủ các yêu cầu bắt
buộc của thực tập cuối khóa đã được quy định trong đề cương chi tiết học phần thực tập
tốt nghiệp hoặc hướng dẫn thực tập thì được viết luận văn tốt nghiệp.
2. Về nội dung: Luận văn tốt nghiệp của sinh viên phải trình bày được những
kiến thức cơ bản đã học trong chương trình đào tạo… theo yêu cầu của đề tài nghiên
cứu, bước đầu thể hiện phương pháp nghiên cứu và trình bày được những ý kiến nhận
xét, đề xuất về vấn đề thuộc phạm vi đề tài nghiên cứu.
Nội dung của luận văn tốt nghiệp
Mở đầu gồm:
+ Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
+ Mục đích,đối tượng nghiên cứu
+ Phạm vi nghiên cứu
+ Phương pháp nghiên cứu
+ Kết cấu của luận văn tốt nghiệp
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung được bố trí thành 3 chương:
+ Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về đề tài nghiên cứu.
+ Chương 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu của đơn vị thực tập.
+ Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại
thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.
3. Về hình thức
Luận văn tốt nghiệp phải được trình bày theo phông chữ Times New Roman cỡ
chữ 13, ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang ở
giữa (đầu mỗi trang giấy), đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Một bản luận văn tốt
nghiệp hoàn chỉnh được trình bày theo trình tự sau:
1. Bìa luận văn tốt nghiệp (phụ lục số 1)
2. Trang phụ bìa (phụ lục số 2)
3. Trang lời cam đoan (phụ lục số 3)
4. Mục lục (phụ lục 4)
5. Danh mục các chữ viết tắt: Bảng các ký hiệu, chữ viết tắt xếp theo thứ tự bảng
chữ cái. (phụ lục 5)
6. Danh mục các bảng, biểu (phụ lục số 6)
7. Mở đầu (phụ lục số 7)
8. Nội dung các chương: số thứ tự các chương, mục được đánh số bằng hệ thống Ả
rập, không dùng số La mã, chữ cái. Các mục và tiểu mục được đánh số, bằng các
nhóm chữ số, cách nhau một dấu chấm: số đầu tiên chỉ số chương, số thứ hai chỉ số mục,
số thứ ba chỉ số tiểu mục… (phụ lục số 8)
9. Kết luận.
10. Danh mục tài liệu tham khảo: phải ghi đầy đủ tên tác giả (nếu là nhiều tác giả
thì ghi tên chủ biên), tác phẩm, năm xuất bản, nhà xuất bản… theo thứ tự a, b, c… (phụ
lục số 9).
11. Phụ lục.
12. Trang nhận xét của cơ sở thực tập: có chữ ký, dấu xác nhận và nhận xét của
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phòng chuyên môn (phụ lục số 10).
13. Trang nhận xét của người hướng dẫn khoa học (phụ lục số 11).
14. Trang nhận xét của người phản biện (phụ lục số 12).
Luận văn tốt nghiệp tối thiểu 50 trang và khô ng quá 7 0 t r ang (không kể
hình vẽ, bảng biểu, đồ thị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục). Luận văn tốt nghiệp
được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4 (210x297mm); dãn dòng đặt ở chế độ 1,5
lines, lề trên 3,5cm, lề dưới 3cm hoặc ngược lại tuỳ vị trí đánh số trang; lề trái 3,5cm,
lề phải 2cm. Bìa của Luận văn tốt nghiệp là bìa mềm có ghi đầy đủ các tiêu thức cần
thiết như hướng dẫn và có giấy bóng kính bên ngoài (phụ lục số 1).
Sinh viên phải nộp 2 quyển Luận văn tốt nghiệp cho Bộ môn (qua văn phòng khoa)
theo đúng thời hạn quy định.
Điều 9. Đánh giá, chấm điểm thực tập tốt nghiệp
1. Điểm đánh giá học phần thực tập cuối khóa
Điểm học phần thực tập cuối khóa được đánh giá theo hình thức kiểm tra báo cáo
thực tập, vấn đáp, trình bày, ...
Nội dung kiểm tra thực tập cuối khóa và trọng số của mỗi lần kiểm tra, báo cáo do
Bộ môn đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải quy định trong đề cương chi tiết
của học phần thực tập cuối khóa hoặc hướng dẫn thực tập. Giảng viên hướng dẫn
thực tập cuối khóa trực tiếp kiểm tra và chấm kiểm tra thực tập theo quy định trong đề
cương chi tiết học phần thực tập cuối khóa hoặc hướng dẫn thực tập. Điểm kiểm tra thực
tập cuối khóa phải được giảng viên ghi đầy đủ vào bảng điểm (theo mẫu quy định) nộp
lại cho Bộ môn quản lý, lưu trữ. Sinh viên không kiểm tra thực tập cuối khóa hình
thức nào thì bị tính điểm 0 cho hình thức đó.
Kết thúc phần thực tập cuối khóa của s i nh vi ê n , giảng viên hướng dẫn trực
tiếp công bố công khai danh sách sinh viên không được tiếp tục giai đoạn viết luận văn
tốt nghiệp sau đó báo cáo Trưởng bộ môn. Sinh viên không đủ điều kiện tiếp tục viết
luận văn tốt nghiệp, nhận điểm 0 và là điểm đánh giá học phần thực tập cuối khóa với ghi
chú rõ trong bảng ghi điểm.
Bộ môn có trách nhiệm tính và ghi vào bảng điểm: điểm học phần thực tập cuối
khóa (quy các điểm kiểm tra thực tập cuối khóa về 1 điểm) nộp cho phòng Đào tạo.
2. Điểm chấm luận văn tốt nghiệp
- Việc chấm điểm luận văn tốt nghiệp được thực hiện như chấm bài thi viết do
2 giảng viên thực hiện (trong đó phải có 01 giảng viên hướng dẫn).
- Điểm chấm luận văn tốt nghiệp là điểm trung bình cộng của 2 giảng viên
chấm. Khi có sự chênh lệch từ 2,0 điểm trở lên giữa hai cán bộ chấm, Bộ môn phân
công người chấm thứ ba, điểm cuối cùng của luận văn tốt nghiệp là điểm trung bình
cộng giữa ba lần chấm.
- Khi thực hiện hình thức tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước hội đồng thì
điểm chấm luận văn tốt nghiệp là điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng
chấm luận văn tốt nghiệp và điểm chấm của giảng viên hướng dẫn.
- Kết quả chấm điểm luận văn tốt nghiệp được công bố chậm nhất 3 tuần, kể từ
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ngày nộp luận văn tốt nghiệp. Nếu thực hiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước hội đồng
thì điểm chấm được công bố chậm nhất là sau khi kết thúc buổi bảo vệ.
3. Điểm kiểm tra học phần thực tập cuối khóa và điểm chấm luận văn tốt nghiệp
được chấm theo thang điểm 10 (từ 0,0 đến 10,0), làm tròn đến một chữ số thập phân.
Sau đó được chuyển thành thang điểm 4 và thang điểm chữ (do máy tính thực hiện).
- Điểm đánh giá học phần thực tập cuối khóa và luận văn tốt nghiệp được tính vào
điểm trung bình chung học kỳ và trung bình chung tích lũy theo số tín chỉ của từng
chương trình đào tạo.
Điều 10. Nhiệm vụ của Bộ môn chuyên ngành
Bộ môn giảng dạy môn các chuyên ngành đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức các nội
dung thuộc công tác chuyên môn của việc thực tập cuối khoá.
Cụ thể:
1. Xây dựng danh mục đề tài luận văn tốt nghiệp.
2. Soạn thảo nội dung, yêu cầu, quy trình và các bước tiến hành thực tập cụ thể
của chuyên ngành, làm căn cứ hướng dẫn và chỉ đạo thực tập cho sinh viên.
3. Cung cấp đề cương thực tập cho sinh viên ngay từ khi sinh viên đi liên hệ thực
tập.
4. Bộ môn liên hệ với một số cơ sở về địa điểm thực tập cuối khóa.
5. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức các buổi báo cáo tình hình thực tế cho
sinh viên trước khi đi thực tập tạo điều kiện để sinh viên nắm được những vấn đề
mới nhất về chủ trương, chính sách liên quan đến quản lý của ngành. Dự kiến kinh phí,
thời gian, địa điểm cho các buổi báo cáo thực tế cho sinh viên, báo cáo Hiệu trưởng Nhà
trường duyệt.
6. Cử giảng viên (giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng) hướng dẫn luận văn
tốt nghiệp cho sinh viên.
7. Báo cáo Trưởng khoa:
+ Danh sách phân công giảng viên thuộc bộ môn hướng dẫn và chấm luận văn tốt
nghiệp.
+ Danh sách cán bộ thực tế ở cơ sở tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập (nếu
có).
8. Đề xuất những cán bộ của cơ sở thực tế hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho sinh
viên.
9. Dự kiến các giảng viên chấm luận văn tốt nghiệp và thời gian tổ chức chấm
luận văn tốt nghiệp.
10. Tổng hợp kết quả chấm điểm thực tập cuối khóa và luận văn tốt nghiệp nộp cho
Phòng Quản lý đào tạo đúng thời gian quy định.
11. Bộ môn bàn giao cho Thư viện luận văn tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành
đạt xuất sắc để làm tài liệu tham khảo. Luận văn tốt nghiệp còn lại lưu trong thời hạn 3
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năm tại văn phòng Khoa/Bộ môn.
Điều 11. Nhiệm vụ của Khoa quản lý sinh viên, Thư viện
a. Khoa quản lý sinh viên
1. Chỉ đạo các bộ môn trong khoa mời báo cáo viên để báo cáo tình hình thực
tế cho sinh viên trước khi đi thực tập tại cơ sở.
2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ môn thuộc khoa trong
quá trình thực tập và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên.
3. Thay mặt Trường ký hợp đồng thực tập với cơ quan thực tế (nếu cần).
4. Thực hiện việc quản lý và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến
việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên:
+ Tổng hợp danh sách cán bộ thực tế ở cơ sở tham gia hướng dẫn sinh viên thực
tập để Trường ra quyết định.
+ Tổng hợp danh sách địa điểm, đề tài thực tập của sinh viên theo từng Bộ môn
gửi về Phòng Đào tạo, Trung tâm thư viện để công bố trên Website của Trường.
5. Đề xuất ý kiến với Hiệu trưởng Nhà trường các vấn đề tổ chức và quản lý sinh
viên trong thời gian thực tập khi phát sinh vụ việc.
b. Thư viện
1. Lập báo cáo số lượng luận văn tốt nghiệp của từng chuyên ngành do bộ môn
nộp về.
2. Công bố thông tin về tên đề tài của luận văn tốt nghiệp lưu trữ tại thư viện trên
website của Trường.
3. Lưu trữ khóa luận tốt nghiệp xuất sắc trong thời hạn 5 năm.
4. Đề xuất ý kiến với Hiệu trưởng Nhà trường các vấn đề về quản lí và lưu trữ tài
liệu.
Điều 12. Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo
1. Xây dựng kế hoạch tổng thể và trình Hiệu trưởng Nhà trường về thời gian thực
tập của khoá học, lớp học; thời gian nộp, chấm điểm thực tập cuối khóa luận văn tốt
nghiệp của sinh viên; thời gian nộp điểm.
2. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện quy định và kế hoạch thực tập của các
Khoa, Bộ môn, bố trí địa điểm cho sinh viên về báo cáo thực tập theo kế hoạch.
3. Lập và trình Hội đồng tốt nghiệp danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực
tập cuối khóa để Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.
4. Cung cấp danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập cuối khóa cho các
Khoa, Bộ môn sau khi được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.
5. Chuẩn bị và cấp giấy giới thiệu liên hệ địa điểm thực tập phát cho sinh viên.
6. Phối hợp với các Khoa, các bộ phận có liên quan quản lý sinh viên đi thực tập,
giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình sinh viên đi thực tập (không thuộc nội
dung chuyên môn).
7. Cung cấp các ấn phẩm cho sinh viên, Bộ môn và Khoa cũng như công văn cử
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sinh viên đi thực tập, thư cảm ơn của Trường gửi đến các đơn vị có sinh viên thực tập
trước khi kết thúc đợt thực tập.
8. Nhận, ghi kết quả đánh giá học phần thực tập cuối khóa và luận văn tốt nghiệp,
thông báo điểm cho sinh viên.
9. Xác nhận sơ yếu lý lịch cho sinh viên đủ điều kiện đi thực tập cuối khóa.
10. Thực hiện xử lý, kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế, pháp luật
trong thời gian thực tập theo quy định hiện hành.
Điều 13. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm
Các quy định về thực tập tốt nghiệp như Điều 29, Điều 30 trong Quy chế Đào tạo
đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường (QĐ 35/QĐ-ĐHVB).
Điều 14. Định mức hướng dẫn luận văn tốt nghiệp
Người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp là những giảng viên, cán bộ của Bộ môn đã
tham gia giảng dạy các học phần chuyên ngành , hoặc cán bộ thuộc các đơn vị trong, ngoài
Trường (được Khoa và Bộ môn giới thiệu).
- Mỗi luận văn tốt nghiệp do một giảng viên hoặc một cán bộ hướng dẫn.
- Định mức hướng dẫn luận văn tốt nghiệp trong một khoá học: Tùy theo điều kiện
cụ thể về số lượng sinh viên cần hướng dẫn và đội ngũ giảng viên hiện có (số lượng, học
hàm, học vị) để bố trí giảng viên hướng dẫn sinh viên cho phù hợp.
Giảng viên kiêm chức, kiêm môn, cán bộ quản lý, nghiên cứu ngoài Trường có
trình độ Thạc sĩ đúng chuyên ngành trở lên được mời tham gia hướng dẫn luận văn tốt
nghiệp và được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Điều 15. Chế độ định mức, thanh toán
- Định mức thanh toán việc hướng dẫn, chấm điểm thực tập cuối khóa và luận tốt
nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của Trường về thanh toán thù lao cho hoạt động
giảng dạy, trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
- Phổ biến đề cương thực tập, hướng dẫn, cập nhật văn bản mới… do các Bộ môn
đảm nhận (trừ thời gian báo cáo thực tế ở giai đoạn 1) được thanh toán như giờ giảng
chính khoá.
- Đối với báo cáo viên ngoài Trường được thanh toán theo qui định hiện hành.
Điều 16. Điều khoản thi hành
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện, những vướng mắc phát sinh cần được phản ánh kịp thời
về Phòng Đào tạo-NCKH-HTQT. Việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của quy định
này do Hiệu trưởng quyết định./.
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