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KẾ HOẠCH  

Nội dung thực tập tốt nghiệp K16 Đại  học Công nghệ thông tin, 

năm học 2016 -2017 

         Thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ Thông 

tin, bậc Đại học, khoá 2016-2017; căn cứ vào tiến độ dạy học của lớp ĐH Công nghệ thông in 

K16, nhà trường xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện thực tập tốt nghiệp theo nhóm của lớp 

ĐH CNTT K16 như sau. 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực tập tốt nghiệp là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo đối với sinh viên ở bậc đại 

học. Thông qua quá trình thực tập tốt nghiệp, sinh viên được vận dụng kiến thức đã học một 

cách có hệ thống để thực hiện một đề tài tốt nghiệp, nhằm tiếp nhận kiến thức kỹ thuật thực tế 

liên quan đến ngành nghề được đào tạo. 

- Trong quá trình thực tập tốt nghiệp, với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và cơ sở thực tập, 

sinh viên tìm hiểu thực tế về lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn, rèn luyện kỹ năng vận dụng khối 

kiến thức tổng hợp của các chương trình đã học, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả đưa 

ứng dụng CNTT vào thực tế sản xuất và quản lý xã hội. 

- Giúp sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong nghề nghiệp, kỷ luật lao động; học tập thực hành 

nghề nghiệp, nâng cao khả năng làm việc trong môi trường thực tiễn. 

2. Yêu cầu 

-  Sinh viên xây dựng được kế hoạch, đề cương đề tài thực tập tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu đề ra, 

nội dung đề tài thực tập là đúng chuyên ngành và có ý nghĩa thực tiễn. 

- Sinh viên phải tuân theo nội quy, quy chế của nhà trường và cơ sở thực tập. 

- Sinh viên phải viết nhật ký chi tiết về các công việc thực tập hàng ngày và phải báo cáo định 

kỳ hàng tuần với GVHD. 

B. NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Trong thời gian thực tập cuối khoá sinh viên phải thực hiện các nội dung sau đây: 

- Thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian 12 tuần tại các cơ sở thực tập. 
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- Khảo sát thực tế, tìm hiểu và xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT vào một lĩnh vực, một 

ngành nghề cụ thể. 

- Thực hiện nội dung thực tập theo đề cương chi tiết, viết báo cáo kết quả thực tập. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với giảng viên hướng dẫn thực tập 

 Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Bộ 

môn, Khoa và Nhà trường; báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện nội quy thực tập, tiến độ đề 

tài tốt nghiệp về Khoa và Bộ môn theo định kỳ và khi được yêu cầu. Các Bộ môn chịu trách 

nhiệm phê duyệt đề cương chi tiết và quản lý về chuyên môn của các nhóm thực tập về  lĩnh 

vực mà bộ môn phụ trách. Trong quá trình thực tập, giáo viên hướng dẫn phải kiểm tra việc bố 

trí, theo dõi quá trình làm việc của sinh viên tại địa điểm thực tập theo quy định của khoa và 

nhà trường để kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên và có những hướng dẫn kịp thời cho 

sinh viên, trao đổi với cơ sở thực tập tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện tốt nội dung thực tập. 

2. Đối với sinh viên 

    - Sinh viên phải thực hiện tốt nội quy thực tập của Nhà trường, đồng thời nghiêm chỉnh thực 

hiện nội quy, quy định của cơ sở thực tập, thường xuyên có mặt tại cơ sở thực tập để thực hiện 

đầy đủ các nội dung của đề cương đã được phê duyệt cho thực hiện. 

    - Mỗi sinh viên có nhật ký thực tập theo mẫu quy định của khoa để ghi chép công việc hàng 

ngày, diễn biến của quá trình thực hiện đề tài thực tập tốt nghiệp. Có hồ sơ khảo sát, phân tích 

và thiết kế, theo mẫu của từng chuyên ngành, làm cơ sở để viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, 

đồng thời làm cơ sở để giáo viên hướng dẫn và Ban chỉ đạo thực tập Nhà trường kiểm tra tiến 

độ thực tập theo định kỳ.  

    - Sinh viên phải thường xuyên làm việc với giáo viên hướng dẫn để báo cáo tiến độ thực hiện 

đề tài gửi báo cáo tiến độ về khoa và bộ môn định kỳ 2 tuần một lần. 

3. Đánh giá kết quả thực tập 

Kết quả thực tập tốt nghiệp của sinh viên được đánh giá theo quy định hiện hành của Bộ 

GD&ĐT, trường ĐH Hồng Đức. Cụ thể như sau: 

Sau  khi hoàn thành đề tài tốt nghiệp, mỗi sinh viên nộp 03 bản báo cáo kết quả đề tài tốt 

nghiệp. Báo cáo được đánh máy vi tính dày khoảng 30 - 45 trang, khổ giấy A4 đóng bìa cứng 

(cách thức trình bày theo mẫu hướng dẫn và quy định của Khoa và Nhà trường, có biểu mẫu chi 

tiết trên website của Khoa). 

     Khi kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp tại cơ sở, mỗi sinh viên có một bản nhận xét của cơ 

sở đánh giá quá trình thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn. Nếu cơ sở và giáo viên 

hướng dẫn đánh giá trong quá trình thực tập sinh viên đã nghiêm chỉnh chấp hành tốt nội quy 
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kỷ luật của cơ sở, không vi phạm kỷ luật, sinh viên sẽ được chấm kết quả báo cáo đề tài tốt 

nghiệp. Báo cáo tốt nghiệp đạt từ 5 điểm trở lên thì dược đánh giá là đạt yêu cầu. 

    Điểm của báo cáo kết quả đề tài thực tập sẽ được chấm 2 vòng : Chấm vòng 1 do giảng viên 

hướng dẫn thực hiện. Chấm vòng 2 do hội đồng chuyên môn của bộ môn thực hiện. Điểm chấm 

báo cáo của 2 vòng chấm được cộng lại và tính điểm trung bình. (Nếu điểm 2 vòng lệnh nhau từ 

1,5 điểm trở lên thì sẽ báo cáo Trưởng khoa để thành lập hội đồng chấm lại, điểm hội đồng này 

sẽ là điểm quyết định).  

    Đối với những sinh viên đủ tiêu chuẩn làm khoá luận tốt nghiệp, sau khi kết thúc thời gian 

thực tập tốt nghiệp, có thể tiếp tục viết khoá luận tốt nghiệp trên cơ sở của kết quả thực tập và 

được chấm khoá luận tốt nghiệp. Nếu điểm khóa luận không đạt điểm trung bình hoặc điểm 

khoá luận chưa cao, sinh viên có thể đề nghị xin thi học phần thay thế tốt nghiệp cùng với các 

sinh viên không được làm khoá luận tốt nghiệp. 

    Ban chỉ đạo thực tập tại các cơ sở thực tập, chỉ đạo thực hiện nội dung, đánh giá xếp loại kết 

quả thực tập của từng sinh viên, theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực tập trường Đại học Hồng 

Đức. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện có vấn đề gì cần trao đổi, thông qua cán bộ 

hưóng dẫn và cán bộ phụ trách nghiệp vụ của khoa để thống nhất. 

4. Mô tả các địa điểm thực tập 

   + Công ty TNNHH phần mềm Minh Lộ:  Lô V6 Khu 3, Khu Đô Thị Bắc Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa. Đội ngũ cán bộ nhân viên: nghiên cứu và phát triển phần 

mềm liên quan đến sản phẩm dịch vụ y tế, quản lý nhân sự, quản lý thiết bị vật tư y tế. Chủ đề 

thực tập của sinh viên liên quan đến các nội dung của quy trình phát triển phần mềm: phân tích 

thiết kế, cài đặt, kiểm thử, triển khai và bảo trì phần mềm. 

    + Khoa CNTT&TT Trường ĐHHĐ: Đào tạo ngành Công nghệ Thông tin & Truyền thông, 

được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng mạng máy tính, đội ngũ giảng viên trình độ cao được đào tạo 

chuyên sâu về các chuyên ngành hẹp của Công nghệ Thông tin & Truyền thông. 

        + C.ty TNHH Dương Đình Khánh: Số nhà 34/01 Đường Tản đà, P.Đông Sơn, TP Thanh 

Hoá. Ngành nghề kinh doanh: bảo trì, thiết kế lắp đặt hệ thống máy tính, hệ thống mạng, hệ 

thống Camera giám sát.  

    + C.ty Hàm rồng Media: 11\10\202 Đường Thanh Chương, Quảng Thành, TP Thanh hoá. 

Đội ngũ cán bộ chuyên ngành Thiết kế Website, dịch vụ SEO, quảng cáo Facebook. 

5. Lịch trình thời gian 

Thời gian Nội dung công việc 

13/3/2017 
Tập huấn TT cuối khóa (hướng dẫn xây dựng đề cương, cách ghi chép các 

loại sổ sách, phổ biến nội quy thực tập, KH thời gian…) 
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14-15/3/2017 Sinh viên gặp GVHD để nhận đề tài tốt nghiệp 

16-17/3/2017 
Giảng viên hướng dẫn: Báo cáo tình hình triển khai địa điểm thực tập cuối 

khóa của sinh viên cho Bộ môn 

20/3/-30/3/2017 
Hoàn chỉnh xây dựng đề cương thực tập, thực hiện nội dung theo kế hoạch 

đã lập. 

31/3/2017 Sinh viên nộp đề cương cho giảng viên hướng dẫn 

03-04/4/2017 Bộ môn duyệt đề cương TTCK của sinh viên 

05/4/2017 Bộ môn nộp đề cương thực tập cuối khóa cho Khoa 

06/04/2017 – 

12/05/2017 

 Sinh viên thực tập theo đề cương đã duyệt 

 Sinh viên thường xuyên liên hệ và báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần 

với giảng viên hướng dẫn 

20-29/05/2017  Khoa kiểm tra tiến độ thực tập của các nhóm 

15/5/2017 – 

04/6/2017 

 Hoàn thành các nội dung báo cáo thực tập trong ngày thứ 2, 3 của tuần 12 

 Sinh viên hoàn thiện hồ sơ, tổng kết tại cơ sở, lớp về trường ĐH Hồng 

Đức học theo lịch của khoa. 

 Bộ môn tổ chức chấm báo cáo: GVHD chấm vòng 1, BM phân công GV 

chấm vòng 2 

 Bộ môn nộp kết quả chấm báo cáo cho Khoa và nhà trường 

 Nơi nhận:                                                                  
- Khoa CNTT;                           
- Cơ sở thực tập;  

- Lưu: VT, QLĐT.                           

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Văn Trưởng 

 

 


