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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:    31        /KH-ĐHHĐ Thanh Hoá, ngày   22   tháng   2   năm 2017         
  

  

KẾ HOẠCH  

Nội dung thực tập tốt nghiệp Lớp K16 Đại học Tâm lý học,  

năm học 2016-2017 

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Vận dụng tổng hợp kiến thức Tâm lý học vào hoạt động thực tiễn (Công tác nghiên cứu khoa 

học tâm lý; Công tác tư vấn, tham vấn tâm lý; Công tác trị liệu tâm lý; Công tác giảng dạy các 

học phần tâm lý; Công tác quản trị nhân sự) tại cơ sở thực tập (Cơ quan hành chính Nhà nước, 

doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, trung tâm xã hội…). 

- Học hỏi kinh nghiệm và phương pháp làm việc của người làm công tác nghiên cứu khoa 

học tâm lý; Tư vấn, tham vấn tâm lý; Trị liệu tâm lý; Giảng dạy; Quản trị nhân sự để 

chuẩn bị tâm thế bước vào hoạt động nghề nghiệp sau này.  

- Hình thành các phẩm chất và năng lực cần thiết của người cán bộ nghiên cứu khoa học, tư vấn, 

tham vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, giảng dạy, quản trị nhân sự trong các cơ quan hành chính Nhà 

nước, doanh nghiệp, trường học và các trung tâm xã hội… 

- Hình thành được các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết tình 

huống trong cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Vận dụng các phương pháp nghiên cứu tâm lý để tìm hiểu đặc điểm tâm lý người lao 

động, tâm lý người quản lý, tâm lý học sinh, tâm lý người bệnh, tâm lý nhóm, tập thể…và 

ảnh hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động cũng như sự phát triển của cơ sở thực tập.  

- Tập tư vấn và giải quyết các mối quan hệ giữa con người với con người trong cơ sở thực 

tập.. 

- Vận dụng kiến thức tâm lý học vào thực tiễn để phân tích, đánh giá tình hình tổ chức, 

quản lý, xây dựng, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực trong các cơ sở thực tập hiện nay. 

- Đề xuất được một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của con người trong các lĩnh 

vực hoạt động cụ thể, góp phần hoàn thiện, phát triển cơ sở thực tập nói riêng, các cơ quan 

hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, trung tâm xã hội,  …nói chung.  

- Tập sự làm công tác của người cán bộ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tư vấn, tham vấn 

tâm lý, trị liệu tâm lý, quản lý nhân sự. 
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- Tu dưỡng đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tác phong, tư cách, phương pháp làm việc. 

B. NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

1. Tìm hiểu thực tế cơ sở thực tập 

1.1. Sinh viên nghe báo cáo về các nội dung:  

- Cơ cấu tổ chức của cơ sở thực tập. 

- Tình hình hoạt động và chiến lược phát triển cơ sở thực tập. 

- Những thành tựu nổi bật của cơ sở thực tập trong quá trình hình thành và phát triển 

- Đặc điểm tâm lý cơ bản của các đối tượng trong cơ sở thực tập. 

- Bầu không khí tâm lý của cơ sở thực tập. 

- Các biện pháp phát huy tính tích cực của con người trong các lĩnh vực hoạt động khác 

nhau. 

- Những thuận lợi, khó khăn hiện đang đặt ra đối với cơ sở thực tập và các giải pháp tháo 

gỡ… 

1.2. Sinh viên tìm hiểu thực tiễn cơ sở thực tập: 

- Đặc điểm tâm lý (Nhận thức, nhu cầu, hứng thú, năng lực, tình cảm, tính cách…) của các 

đối tượng tại cơ sở thực tập. Trong đó nghiên cứu sâu đặc điểm tâm lý của người quản lý 

(Phẩm chất, năng lực, uy tín…) và người được quản lý (Năng lực, nhu cầu, nguyện 

vọng…). 

- Đặc điểm tâm lý của nhóm, tập thể tại cơ sở thực tập. 

- Năng lực chuyên môn và phương pháp làm việc của người cán bộ nghiên cứu khoa học, 

tư vấn, tham vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, giảng dạy, quản trị nhân sự… 

- Cách giải quyết các mối quan hệ giữa con người với con người trong các cơ sở thực tập.  

- Các chính sách động viên, khuyến khích, tạo động lực kích thích tính tích cực của người 

lao động; vấn đề an toàn và sức khỏe cho người lao động, quan hệ giữa người lao động với 

người lao động, giữa người lao động với nhà quản lý.  

- Các biện pháp quản lý trong công tác quản trị nhân sự; các kỹ năng giải quyết tình huống 

trong công tác quản trị nhân sự và những đề xuất nhằm tăng hiệu quả công tác quản trị nhân sự.  

- Cách thức tư vấn, tham vấn tâm lý để giải quyết các mối quan hệ giữa người với người 

trong cơ sở thực tập và trong cuộc sống.  

- Cách phát hiện các vấn đề có liên quan đến các rối nhiễu tâm lý và các liệu pháp trị liệu.  

- Cách thức xác định, lựa chọn và thực hiện một vấn đề nghiên cứu của khoa học.  

- Đặc điểm quá trình dạy học, giáo dục và cách thức giải quyết những vấn đề khó khăn 

tâm lý học đường. 

2. Thực hành các kỹ năng của nhà Tâm lý học (Quản trị nhân sự) tại cơ sở thực tập:  

- Lập kế hoạch nghiên cứu những hiện tượng tâm lý cần thiết phục vụ cho công tác nghiên 

cứu khoa học, giảng dạy, tư vấn, tham vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, quản lý con người tại cơ sở thực tập.  
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- Tư vấn và giải quyết các mối quan hệ giữa con người với con người trong các lĩnh vực 

hoạt động nghề nghiệp và trong cuộc sống. 

- Lập kế hoạch tuyển mộ, tuyển dụng, sắp xếp và quản lý nguồn nhân lực một cách phù 

hợp.  

- Xây dựng các biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động.  

- Tư vấn, tham vấn tâm lý để giúp các đối tượng đang cần trợ giúp tại cơ sở thực tập giải 

quyết những khó khăn tâm lý mà họ đang gặp phải.  

- Phát hiện, nhận diện được các dạng rối nhiễu và sử dụng các biện pháp tâm lý, liệu pháp 

tâm lý để tiến hành trị liệu tâm lý cho bệnh nhân.  

- Tiếp cận và thực hiện được việc nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực tập 

cũng như các vấn đề của khoa học tâm lý cơ bản.  

- Lập kế hoạch hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng người học phù hợp với 

tình hình thực tế. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với giảng viên hướng dẫn thực tập  

- Phổ biến các nội dung thực tập để sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện trong quá 

trình thực tập.  

- Duyệt kế hoạch thực tập của sinh viên. 

- Giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong quá trình thực tập. 

- Theo dõi sự chấp hành nghiêm túc kế hoạch, nội dung thực tập của sinh viên. 

- Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo và đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

2. Đối với sinh viên  

- Nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch thực tập, nội quy của cơ sở thực tập, sự quản lý của 

giáo viên hướng dẫn, của cán bộ cơ sở thực tập của nhà trường.  

- Tập sự làm công tác của người cán bộ nghiên cứu khoa học, tư vấn, tham vấn tâm lý, trị 

liệu tâm lý, cán bộ quản lý nhân sự, hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

- Trong thời gian thực tập, hàng ngày sinh viên phải có mặt tại cơ sở thực tập theo nội quy của cơ sở 

(trừ những ngày làm việc với cán bộ hướng dẫn, với Nhà trường, tìm đọc tài liệu tham khảo, viết 

chuyên đề hay khóa luận tốt nghiệp, nhưng phải có lịch tuần cụ thể được cán bộ quản lý ở cơ sở xác 

nhận). Vắng mặt phải được phép của cơ sở thực tập.  

- Hoàn thành báo cáo thực tập và nộp cho cán bộ hướng dẫn chậm nhất sau 2 ngày kể từ 

khi kết thúc đợt thực tập. 

3. Đánh giá kết quả thực tập 

3.1. Hồ sơ thực tập: Hồ sơ thực tập của sinh viên bao gồm 

3.1.1. Kế hoạch thực tập 
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Sau khi nghe phổ biến nội dung thực tập, sinh viên đến địa điểm thực tập nắm bắt 

tình hình chung, mỗi sinh viên phải xây dựng kế hoạch thực tập chi tiết, được giáo viên 

hướng dẫn phê duyệt. Kế hoạch được lập thành 04 bản, gửi đơn vị thực tập 01 bản, gửi 

giáo viên hướng dẫn 01 bản, gửi bộ môn 01 bản quản lý để theo dõi, 01 bản sinh viên giữ 

để thực hiện. 

3.1.2. Nhật ký thực tập 

Mỗi sinh viên phải có 01 cuốn nhật ký thực tập (theo mẫu quy định) để ghi chép 

nội dung công việc đã thực hiện, kinh nghiệm chuyên môn thu nhận được trong quá trình 

thực tập phục vụ cho việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, có xác nhận của cơ sở thực tập. 

3.1.3. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 

* Nội dung báo cáo:  

Kết thúc đợt thực tập, mỗi sinh viên phải viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nội dung 

báo cáo do sinh viên đăng ký hoặc giáo viên hướng dẫn phân công một trong các vấn đề ở 

mục 1.2 của phần nội dung thực tập tốt nghiệp. 

* Hình thức báo cáo: 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tối thiểu 40 trang đánh máy, khổ giấy A4, cỡ chữ 14, 

phông chữ Time New Roman, giãn dòng 1.5, lề trái 3.0, lề phải 2.0, lề trên, dưới 2.5, đóng 

bìa mềm, có xác nhận của cơ sở thực tập. Báo cáo thực tập tốt nghiệp được in thành 3 bản 

nộp giáo viên hướng dẫn.  

3.1.4. Phiếu nhận xét, đánh giá của cán bộ phụ trách cơ sở thực tập tốt nghiệp về tinh 

thần, thái độ làm việc của sinh viên trong thời gian thực tập. 

3.2. Đánh giá kết quả thực tập  

Hồ sơ thực tập của sinh viên là căn cứ chủ yếu để đánh giá kết quả thực tập của 

sinh viên. Điểm thực tập tốt nghiệp của sinh viên thực hiện theo quy chế 43 về Đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.  

Điểm thực tập tốt nghiệp của sinh viên được tính theo thang điểm 10, là điểm trung 

bình cộng của các điểm thành phần:  

- Ý thức chấp hành quy chế thực tập (20%) - do cơ sở thực tập đánh giá. 

- Nhật ký thực tập (20%) - do GVHD đánh giá. 

- Báo cáo thực tập tốt nghiệp (60%) - do GVHD đánh giá. 

Điểm thực tập tốt nghiệp được tính vào TBCHT toàn khóa, là điều kiện để xét và 

công nhận tốt nghiệp. 

4. Mô tả địa điểm thực tập (vị trí, đội ngũ cán bộ: chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, kinh 

nghiệm, cơ sở vật chất,…)Địa điểm thực tập tốt nghiệp là các công sở, cơ quan hành chính  

Nhà nước, các doanh nghiệp vừa và lớn, các bệnh viện (có khoa tâm bệnh), các trường học (có 

chuyên gia tâm lý) và các trung tâm xã hội…trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. 
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 Đội ngũ cán bộ hướng dẫn sinh viên là những người có trình độ chuyên môn đại 

học, trên đại học, nắm giữ những vị trí chủ chốt tại các cơ sở thực tập, có kinh nghiệm 

công tác, tâm huyết với công việc, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với sinh viên. 

 Cơ sở vật chất của các cơ sở thực tập đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sinh viên 

tiến hành các nhiệm vụ thực tập. 

5. Lịch trình thời gian 

TT Thời gian Nội dung 

 

 

1 

Tuần 1: 

Từ  13/3 – 

17/3 

- Ngày 24/3 đến cơ sơ thực tập (CSTT) liên hệ thực tập (TT) và phòng 

ban TT. 

- Ra mắt cơ quan thực tập 

- Lập đề cương chi tiết về kế hoạch thực tập 

 

2 

Tuần 2: 

Từ  20/3 – 

24/3 

- Tìm hiểu cơ cầu tổ chức của CSTT 

- Tìm hiểu tình hình hoạt động và phát triển của CSTT 

 

3 

Tuần 3+4: 

Từ  27/3 – 

7/4 

- Tìm hiểu những công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 

trong CSTT. 

- Học hỏi kinh nghiệm của cán bộ, công chức trong phòng TT để chuẩn 

bị tốt tâm thế bước vào hoạt động nghề nghiệp sau này. 

- Tìm hiểu tài liệu để xác định tên đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

 

 

4 

Tuần 5+6 

Từ  10/4 – 

21/4 

- Nhận nhiêm vụ và hoàn thành nhiệm vụ do người hướng dẫn TT giao. 

- Liên hệ với cán bộ các phong ban để tìm hiểu tài liệu viết báo cáo TT. 

- Thu thập tài liệu viết đề cương báo cáo TT. 

 

 

5 

Tuần 

7+8+9: Từ 

24/4 – 12/5 

- Tiếp tục nhận nhiêm vụ và hoàn thành nhiệm vụ do người hướng dẫn 

TT giao. 

- Tiếp tục liên hệ với cán bộ các phòng, ban để tìm hiểu tài liệu viết báo 

cáo TT. 

- Tiếp tục thu thập tài liệu viết báo cáo thực tập. 

 

 

 

6 

Tuần 

10+11+12: 

Từ  15/5 – 

4/6 

- Hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

- Xin ý kiến đánh giá quá trình thực tập của CSTT. 

- Hoàn thành hồ sơ thực tập của cá nhân. 

- Tổng kết chia tay với cơ sở thực tập. 

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

- Lưu: VT, QLĐT.                           

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 
 

 

Lê Văn Trưởng 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH THANH HOÁ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐOÀN THỰC ĐỊA ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN TỔNG HỢP 

Lớp Đại học Sư phạm Địa lí K17 - Khoa Khoa học Xã hội   
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHHĐ ngày    tháng     năm 2016) 

 

 

I. Danh sách cán bộ hướng dẫn:  

 

1. Trưởng đoàn: Bà Lê Thị Thuý Hiên 

2. Phó đoàn: Ông Vũ Văn Duẩn 

 

II. Danh sách sinh viên: 

 

STT Họ Tên Mã SV Giới tính  

1 Lß TuÊn Anh 1466030001  

2 NguyÔn Thị V©n Anh 1466030002 x 

3 Ph¨n Chay Phon Vị Chay 1466030051  

4 Qu¸ch Thị Chuyªn 1466030004 x 

5 Hoµng V¨n Dòng 1466030005  

6 Hµ TiÕn §¹t 1466030006  

7 Mai ThÞ  §iÖp 1466030007 x 

8 NguyÔn §øc Hµ 1466030008  

9 Hoµng ThÞ H¶o 1466030010 x 

10 Lª ThÞ H»ng 1466030009 x 

11 TrÇn ThÞ Thu HiÒn 1466030012 x 

12 Lª V¨n HiÖp 1466030013  

13 §ç ThÞ Hoa 1466030014 x 

14 TrÇn ThÞ Thanh Hoa 1466030015 x 

15 Lª ThÞ H¬ng 1466030017 x 

16 NguyÔn ThÞ Thu H¬ng 1466030018 x 

17 NguyÔn Hoµng Kh«i 1466030019  

18 Lª Thanh Lam 1466030020 x 

19 §inh NhËt LÖ 1466030021 x 

20 NguyÔn Ph¬ng Liªn 1466030022 x 

21 Hµ V¨n Lùc 1466030023  

22 Vò ThÞ Nga 1466030028 x 

23 Hµ V¨n Nêi 1466030027  

24 In Sone May Thong Phanh 1466030052  

25 Lª ThÞ Quyªn 1466030031 x 

26 NguyÔn ThÞ Quyªn 1466030032 x 

27 NguyÔn Quang S¸ng 1466030033  

 

Thực địa tại các 

tỉnh: Ninh Bình, 

Hà Nội, Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ, 

Lào Cai, Sơn La, 

Hoà Bình. 

 


