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KẾ HOẠCH  
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năm học 2016-2017 

 

A. M C Đ CH,     C   

1. Mục đích. 

- Thông qua đợt thực tập, bồi dưỡng cho sinh viên khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, phương pháp làm việc khoa học. 

- Tìm hiểu các quy trình công nghệ, các giải pháp kỹ thuật mới và các phương thức 

quản lý tiên tiến được áp dụng tại các doanh nghiệp. 

- Vận dụng các kiến thức giải quyết một nhiệm vụ cụ thể trong thực tế kỹ thuật và 

công nghệ. 

2. Yêu cầu. 

      Để đạt được mục đích trên, sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Tìm hiểu thực tế các quy trình công nghệ, các giải pháp kỹ thuật mới tiên tiến được 

áp dụng trong doanh nghiệp. 

- Phân tích đánh giá tình hình thực tế theo nội dung chuyên đề thực tập, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề nghiên cứu một cách khoa học sát với thực 

tế. 

- Hoàn thiện báo cáo thực tập đúng với nội dung và thời gian quy định. 

B. NỘI D NG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP. 

1. T m hi u thực trạng v  ph  ng thức quản l , hi u đ  c chức năng các quy 

tr nh công nghệ điện, điện tử; nhiệm vụ của quản l  vận h nh l ới điện tại c  s  

thực tập theo chu  n đ  đ  chọn. 

2. G i   một số chu  n đ  thực tập tốt nghiệp nh  sau: 

- Hệ thống điện công nghiệp và phân phối điện. 

- Hệ thống cung cấp, trang bị điện tại các cơ s . 

- Hệ thống điện chiếu sáng, sinh hoạt. 

- Năng lượng m t trời. 

- Th y điện. 

- Năng lượng gió. 
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- Hệ thống cung cấp điện nước. 

- Các công nghệ, giải pháp kỹ thuật trong dây truyền sản xuất. 

- Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện. 

- Bảo hành, bảo trì các thiết bị điện tử, điện lạnh. 

- Lắp đ t các thiết bị điện tử, điện lạnh. 

- Thiết kế và lắp đ t các thiết bị điện trong các công trình xây dựng.   

   Mỗi sinh viên chọn một trong các nội dung trên phù hợp với điều kiện thực tế tại 

các doanh nghiệp để viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Đối với giảng vi n h ớng dẫn thực tập. 

- Giảng viên hướng dẫn chịu trách nhiệm trước trư ng Bộ môn, Khoa và Nhà trường 

trong việc quản lý, hướng dẫn đối với sinh viên được phân công. Phối hợp với cơ s  

nơi sinh viên thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn và kiểm tra quá trình thực tập tốt nghiệp 

c a sinh viên. 

- Hết đợt thực tập tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn chấm báo cáo thực tập và viết báo 

cáo tổng kết c a nhóm mình phụ trách nộp cho trợ lý nghiệp vụ Khoa ngay sau khi 

chấm xong báo cáo thực tập tốt nghiệp. 

- Báo cáo thực tập c a sinh viên được tổ chức chấm 2 vòng độc lập, vòng 1 do giảng 

viên hướng dẫn chấm, vòng 2 do trư ng bộ môn phân công chấm và tính 4TC (tính 

vào điểm TBCHT theo hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ). 

- Chế độ quyền lợi c a giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp tính theo quy định 

hiện hành c a Nhà trường. 

2. Đối với sinh vi n. 

- Xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp để giảng viên hướng dẫn duyệt. 

- Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp, ch  động tham khảo, thu thập tài liệu, ghi chép 

vào sổ nhật ký hàng ngày và phân tích tài liệu c a cơ s  thực tập theo nội dung 

nghiên cứu thực tập tốt nghiệp. 

- Báo cáo tiến độ thực tập cho giảng viên hướng dẫn. 

- Kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp, sinh viên nộp hồ sơ và báo cáo thực tập cho giảng 

viên hướng dẫn tại văn phòng bộ môn Kỹ thuật điện - Điện tử khoa Kỹ thuật Công 

nghệ. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch, nội dung thực tập c a Nhà trường và quy định 

c a đơn vị nơi thực tập. 

3. Đánh giá kết quả thực tập. 

  Căn cứ để đánh giá kết quả thực tập c a sinh viên gồm 2 nội dung sau: 

Phần 1: Hồ sơ c a kế hoạch thực tập và nhật ký thực tập do giảng viên hướng dẫn 

đánh giá  có trọng số    ). 

Phần 2: Báo cáo TTTN  trọng số    ) chấm theo nguyên tắc chấm 2 vòng độc lập: 
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   Chấm vòng 1: Giao cho GVHD thực tập chấm. 

   Chấm vòng 2: Do trư ng bộ môn phân công. 

  Qua hai phần chấm, điểm thực tập tốt nghiệp c a sinh viên được tính theo quy định 

hiện hành c a nhà trường về hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ và tính vào điểm 

trung bình chung tích l y c a khóa học để xét công nhận tốt nghiệp. Nếu thực tập 

không đạt yêu cầu sinh viên phải thực tập lại với khóa sau. 

  - Điểm thực tập tốt nghiệp c a sinh viên  chấm theo thang điểm 1 ) là điểm trung 

bình cộng theo trọng số c a hai phần chấm và được làm tròn đến 0,5. 

        Trong thời gian thực tập có vấn đề gì vướng mắc phải báo cáo với Nhà trường 

 qua phòng Đào tạo) để được giải quyết.  

4. MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP 

  Là các công ty, xí nghiệp, trạm phân phối điện, các doanh nghiệp liên quan 

đến lĩnh vực điện, điện tử 

5. LỊCH TRÌNH THỜI GIAN. 

- Dự thảo kế hoạch thực tập: hoàn thành trước 02/01/2017 

- Phổ biến yêu cầu địa điểm thực tập, thời gian thực tập; giới thiệu sinh viên liên hệ 

địa điểm thực tập: hoàn thành trước 12/01/2017 

- Kế hoạch thực hiện thực tập: 

+ 08h00 ngày 20/03/2017 sinh viên tập trung tại Xư ng thí nghiệm thực hành 

khoa Kỹ thuật  Công nghệ để nghe phổ biến nội dung, kế hoạch đi thực tập. 

+ Ngày 27/03/2017 sinh viên đến cơ s  thực tập. 

+ Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/06/2017 sinh viên   lại cơ s  thực tập để 

thực hiện chuyên đề do mình đã chọn và tích l y kiến thức c ng như kinh nghiệm 

trong công tác quản lý, vận hành lưới điện c ng như các công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử. 

+ Từ ngày 02/06/2017 đến ngày 08/06/2017 viết báo cáo thực tập và nộp báo 

cáo cho giảng viên hướng dẫn chỉnh sửa và duyệt. Hoàn thành bản chính báo cáo thực 

tập tốt nghiệp.  

+ Ngày 09/06/2017 sinh viên tập trung về trường nộp báo cáo thực tập tốt 

nghiệp, sổ nhật ký thực tập cho GVHD tại văn phòng khoa KTCN. 

 Chấm báo cáo thực tập: 

+ Từ ngày 13/06/2017 đến ngày 14/06/2017  chấm báo cáo thực tập vòng I. 

+ Từ ngày 15/06/2017 đến ngày 16/06/2017 chấm báo cáo thực tập vòng II. 

+ Ngày 19/06/2017 tổng kết thực tập tại Khoa KTCN trường ĐHHĐ. 

+ Ngày 20/06/2017  khoa nộp hồ sơ và kết quả thực tập về phòng Đào tạo. 

Nơi nhận:                                                                 KT. HIỆ  TRƯỞNG 

- Khoa KTCN;                           PHÓ HIỆ  TRƯỞNG 
- Các cơ s  thực tập;                                                                                       Đã ký 
- Lưu: VT, QLĐT.                                                               

 

      L  Văn Tr  ng 
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