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BO CONG THCNG CQNGHOAXAHQIcHUNGHiAV1TNAM 
TRUONG DI HQC CONG NGHIP HA NO! D c 1 p - Tir do - Han h ph üc 

só: 1!4çg /QD-DHCN Ha Nç5i, ngà,v thangA'f nãm 2017 

QUYET DINII 
Ban hñnh Quy dinh ye vic quail 1 sinh viên thrc tp, trai nghim 

ngoài truô'ng. 

HIU TRffONG 
TRU'OG Dii HQC CONG NGHIP HA NQI 

- Can c quyêt djnh 481 1/QD-BCT ngày 29 tháng 05 näm 2014 cüa B 
trtthng Bô Cong thi.rcmg v chüc nàng, nhim vi, quyn han  và t chüc b 
may trumg Dai  hpc Cong nghip Ha Ni; 

- Can cir quy ch dào tao dai h9c h chInh quy theo h9c ch tin chi ban 
hành theo Quy& djnh so 101 5/QD-DHCN ngày 8 tháng 9 näm 2015 và quy 
ch dào tao  trInh d cao dang ban hành kern theo Quyt djnh s 959/QD-
DHCN ngày 24 tháng 08 näm 2017 cUa Hiu trung trung Dai  h9c Cong 
nghip Ha Ni; 

- Xét d nghj cUa ông Giám dc Trung tarn h9'p tác doanh nghip, Ong 

tru&ng PhOng Dào tao, 

QUYET D!NH 

Biu 1: Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh V vic quán lj 

sin/i viên t/zyv t?Ip,  trw ng/lirn ngoài trithng cüa sinh viCn Tnthng Dai  h9c 

Cong nghip Ha Ni. 

DiCu 2: Quyt djnh nay có hiu lirc tü ngày k. 

Diu 3: Các Ong/Bà Tnthng phông, Khoa, Trung tarn, giâng viên, giáo 

viên và sinh viên có lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.!. 

Noi nhán. 
- Nhix diêu 3; 
- Li.ru VT, DT, HTDN 

PGS.TS. Trmn Düc Qu 



BQ Q3MI WOtX G?NG HOA XA HQI CH NGHIA VIk[ NAM 
TR1fONGDMHQCCONGNGHIPHANQI DcIp-Tirdo -Hnh phüc 

QUY D!NH 
Ye vic quãn 1 sinh viên thiyc tp, trãi nghim ngoài tru'b'ng 

(Ban hành kern theo Quyet djnh so / z o/QD-DHGN ngày2 tháng// nárn 2017 
cia Hiii trzcó'ng triccmg Dgi hQc Cong nghip Ha N7z) 

CHIJONG 1 

QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh vã di tu'Qng áp dung 

Quy dnh nay thng nht trong toàn trung v cách thirc t chirc, quãn l 

sinh viên thirc t.p, trãi nghim thirc t ti các co quan, t chirc, doanh nghip 

(g9i chung là thirc tp ti doanh nghip) di vâi các h9c phn trong chiicing trInh 

dào tao  chInh quy h cao dAng, di h9c Trumg Dai  h9c Cong nghip Ha Ni. 

Quy djnh nay áp diing cho tht cã các di ti.rcYng là can b quân l, giãng 

viên, giáo vien, sinh viên Va CáC cá nhân lien quan dang cong tác và h9c tp tai 

Trung Dai  h9c Cong nghip Ha Ni. 

Diu 2. MucdIch 

Quy dnh v nhim vi, trách nhim cüa các di tugng tharn gia qua trInh 

thrc tp tti doanh nghip. 

Là co sO' cho vic quãn l, giám sat và to chO'c trin khai qua trInh thirc t.p 

tai doanh nghip. 

Quy djnh co ch phi hçip và trách nhim cüa các KhoalTrung tam, PhOng 

Dào tao,  Trung tam Hçp tác doanh nghip và các don vj có lien quan trong toàn 

truO'ng, nhrn nâng cao chit lixcing thirc tp tai  doanh nghip và co hi vic lam 

cho sinh viên. 

Quy djnh nay giüp các don vj trin khai cong tác t chO'c, quân l thirc tp 

tai doanh nghip tMng nht, dng b, dung quy trInh và dam bão cOng bang 

gi&a các sinh viên trong toàn tru&ng. 
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Diu 3. Giãi thIch tir ng&, tfr vit tat: 

1. PDT: Phông Dào tto. 

2. KITT: KhoalTrung tam dào tio. 

3. CTDT: Chucing trInh dào tio. 

4. TTHTDN: Trung tam HçTp tác doanh nghip. 

5. GVHD: Giàng viên, giáo viên huàng din. 

6. Doanh nghip: Là co quan, t chüc, doanh nghip ni sinh viên thirc tap, 

trãi nghim. 

7. Thrc tap: Là qua trinh sinh viên thirc tip, trãi nghim ti doanh nghip. 

CHUCNG 2 

NQI DUNG THC TiP 

Biu 4. Mtic dich thçrc tIp doanh nghip 

Thirc t.p ti doanh nghip là mt ph.n quan tr9ng trong chuang trInh dào 

to h cao d.ng, di hpc di vri các ngànhIngh dào to cüa Tnrng Di h9c 

Cong nghip Ha Ni. 

Giüp sinh viên vn diing kin thirc, k5 näng dã dugc trang bj trong nhà 

trung vào thirc tin, tip cn môi trumg san xut, kinh doanh tai  doanh nghip 

qua do rèn 1uyn cho sinh viên thirc k' 1ut, tác phong cong nghip và các k' 

näng ngh nghip ti1r do nhanh chóng thIch nghi vi cOng vic sau khi tht 

nghip. 

Là ca hi d sinh viên tim hiu v cong vic thirc tin ngoài doanh nghip 

và tim kim vic lam khi ra trung. 

Diêu 5. Ni dung thiyc tp doanh nghip 

Thirc tp doanh nghip có th thay th toàn b hoc thay th mt ph.n các 

h9c phn thirc hânh, kin tp san xut, thirc tp san xut, thirc tp doanh nghip, 

thirc tp tht nghip. 

Ni dung thrc tp duçc xây drng dira trên miic tiêu và chuàn du ra cüa 

h9c phn/môn h9c và diu kin thrc t cüa doanh nghip. 
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Ni dung thirc tp ducic KITT thucing xuyên xem xét, diêu chinh can cir 

vâo chuang trInh dào to và yêu cu cüa xa hi. 

Biu 6. Thôi gian thirc tp 

Thirc tp doanh nghip có th dugc tin hành mt hoc nhiu dçit trong qua 

trInh sinh viên h9c tp tai  tru&ig. 

Thôi gian thixc tp can c theo tin d vâ CTDT dä ban hành. Trithng hgp 

diu chinh tin d cn có sir thng nht giüa KITT vi PDT. 

CHIJONG 3 

TRACH NHIIM CAC DON V!,  CA NHAN 

Diêu 7. Trách nhim phông dào t,o 

Quân 1 chtrang trInh và tin d thirc tap;  Xem xét diu chinh tin d khi 

có d nghj tr KITT, trinh lãnh do tru1ng phê duyt. 

Xác nhn khi luçing hung dn thirc tp cho giãng viên theo quy ch ni 

b. 

Diêu 8. Trách nhim Trung tam hqp tác doanh nghip 

Lien h, tIm kim doanh nghip, gii thiu dja dim thirc tp dáp 1rng yêu 

cu cüa chuang trInh thirc tap. 

Du mi tip nhn nhu cu thirc tp tir doanh nghip, phi hçp vâi các dan 

vi, lien quan lam thu tiic cho sinh viên di thirc tip. 

Dam phán, lam hçip dng, l.p quy& djnh dua sinh viên di thirc tp trInh 

länh do truông phê duyt. 

Kim tra, theo dôi qua trInh sinh viên thc t.p tai  doanh nghip và cong tác 

quán 1, hurng dn cüa GVHD. 

Phi hçip vâi doanh nghip và các dan vi, trong truèng giãi quyt các phát 

sinh trong qua trInh thirc tp ti doanh nghip. 

TO chirc khão sat tInh hinh th?c tp cüa sinh viên, thng kt dánh giá 

chuang trInh thirc tap. 

Diêu 9. Trách nhim các khoa/trung tam dào t.o 

Phôi hçp vói TTHTDN lien h, tim kim doanh nghip, giói thiu di,a dim 

thirc tp dáp irng yeu cu cüa chucing trInh thirc ttp. 
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D xut diu chinh tin do dào tao d cho sinh viên di thuc tap khi có yêu 
cu. 

Thông báo k hoch và các quy djnh lien quan dn thirc tp ti doanh 
nghip cho sinh vien. 

Phi hçip vi TTHTDN 1p danh sách sinh viên däng kI dja diem thrc tp 
do Nba tru6ng giói thiu. 

Htrng din thii tc lien h thirc tp vâ thng hçip danh sách sinh vien tr lien 
h thirc tp v TTHTDN. 

Phân cong GVHD thirc tap,  ch.m báo cáo thirc tip; djnh huóng d tài thirc 
tap; xây dirng chuo'ng trInh!k hoch thrc tap;  th chirc kim tra qua trInh thirc 
tp 

Thi.rông xuyên trao dM vi các doanh nghip có sinh viên dn thirc ttp. 

Phi hçTp vói TTHTDN giãi quyêt nhttng vung mac vói sinh viên trong 
qua trInh thirc t.p tai  doanh nghip. 

Thng ke khi luçing hung dn thirc tp cüa giáng viên theo quy djnh. 

T chirc tng kit, dánh giá rut kinh nghim các dgt thrc tp cüa sinh viên 
thuc KIlT quân 1. 

Diêu 10. Trách nhim giãng viên htr&ng dan 

Kjp thi nm bat tInh hInh sinh viên di thirc tp d giâi quy& hoc kin 
nghi giái quyt vói nh&ng trumg hcip thirc tp không ding yêu câu cüa Nhà 
trung v chuyên mOn, thi gian,... 

Thirc hin t& cong tác hung dn và dnh huóng cho sinh viên su& qua 
trInh thi.rc tp. 

Huó'ng dn sinh viên vit báo cáo thirc tp theo diing quy djnh cüa Nba 
trLlo'ng. 

Lay kin cüa doanh nghip v sinh viên Nhà truông trong dçt thiic t.p. 

Ch.m Va np dim thirc tp dung thai han. 

Thirc hin kê khai khi luçxng theo quy djnh. 

Diu 11. Trách nhim sinh viên di thrc tp 

Tuân thu sij hithng dn cüa GVHD vâ can b hu&ng dn ti doanh nghip; 
chip hành nghiêm pháp 1ut Nba niióc, quy djnh cüa Nhà tnthng và các ni quy, 
quy djnh cüa ca sâ dn thirc tap. 

Lam báo cáo thirc tp theo yêu cu cüa giãng viên hithng dan. 

Ira Ri khão sat thirc tp theo quy djnh cüa Nhà trutmg. 
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U'UNG 

CHUONG 4 

QUY TRINH, TO CH1C QUAN LY THVC TiP DOANH NGHIP 

Diu 12. Quy trinh to chtc, quãn I thrc tp ngoài tru'ô'ng 

(phi lyc kern theo) 

CHT1iNG 5 

XIX LY VI PHAM 

Biu 13. Xir 1 trách nhim dôi v&i tp the, cá nhân vi pham 

Trong qua trInh thirc tp tai  doanh nghip, các tap th& cá nhân không tuân 
thu quy djnh, thiu tinh thAn trách nhim d xáy ra sij C6 ãnh hi.rô'ng xiu dn 
Nhà triRmg và doanh nghip tuy theo mrc d vi phm du bj xu 1 theo quy 
djnh cüa Nha trung và Pháp 1ut 

CHUONG 6 

DIEU KHOAN THI HANH 

DiCu 14. Diu khoãn thi hành 

Quy djnh nay dirçic áp dung tr näm hçc 2017 -2018; 

Viêc diu chinh, b6 sung các diu khoãn cüa Quy djnh do Hiu tru&ng 

quyt djnh. 

PGS.TS. Trãn Ihrc Qu 
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QUY TR1NH To CH&C, QUAN L'i mi/C TP NGOAI TRVÔNG 
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Phu luc: Thu tuc quy trinh  

TO CHI5C, QUAN LY SINH VIEN THIIC TiP, TRAI NGHIIM THIJ'C TE 
NGOAI TRU'ONG 

Ma hóa: 7.5. 1/BSIO 

1n ban hàiih: 01 

11iu Irc trngñy: 

Trang! t6ng s Irang: 1/7 

I. MJC DiCH VA PHiM VI AP DVNG 

- Quy djnh trmnh t1r cong vic cn thirc hin d to chirc cho ngu6'i hoc di thirc tap, trâi nghirn thrc t ti các th chc, doanh 

nghip, dng thi 1y kin cüa các t chñc, doanh nghip vâ ngui h9c v vic dào tao  gn 1in vói thirc tiên lam can cü dê 

cài tin chuang trInh và nâng cao cht krgng dào tao  ccia nhà tnthng. 

- Thu tVc  quy trInh nay áp diing cho các phông, khoa, trung tarn quãn 1', giãng day  trong toàn tnrng. 

II. DNH NGHiA vA TIS VIET TAT 

1. Djnh nghia: khOng có 

2. Tü'viêttt: 

- BGH: Ban Giárn hiêu 

- PDT: Phông Dào tao 

- KITT: KhoalTrung tarn dào t?o 

- CTDT: Chuang trInh dâo tao 

- TTHTDN: Trung tarn hgp tác doanh nghip 

- GVHD: Giãng viên, giáo viên huóng dn 

- SV: Sinh viên 

- Doanh nghip: Là cc quan, to chirc, doanh nghip nai sinh viên thrc tsp, trãi nghirn 

- Thirc top: Là qua trInh sinh viên thçrc tip, trâi nghim tai  doanh nghip 



   

Phu luc: Thu tuc quy trInh  

TO CHU'C, QUAN LV SINH VIEN TH1C TIP, TRAI NGHIM THIXC TE 
NGOAI TRUNG 

Ma hóa: 7.5. 1/BSIO 

Ln ban hành: 01 

I Iiu krc t& ngày: 

'i'rang/ tong s trang: 2/7 

   

I. NQL DUNG 

1. Tru'àng Iuyp Nhà trirông lien h da diem tht,t'c tip 

Li Theo dáiig lien d3 dào 4w 
TT Cong vic Mo tá Thôi gian I)o'n vj thirc hin H so' 

Thông báo, tng hgp thông 

tin tip nhân yëu cAu thi.rc 

tp 

- TTHTDN can cr tin d dao to, xây dirng bang s 

lieu dir kin sinh vien tot nghip và d xut k& hoch 

hcp tác doanh nghip. 

- 02 tuAn sau khi 

b.t dAu nãm h9c 

mâi 

TTHTDN, KITT, 

các don vj trong 

tri.thng 

Bang d& 1iu và 

KH d xut. 

- TTHTDNjthi hçip vâi KITTihong báo titn d thrc 

tp dn các doanh nghip. 

- TTHTDN titp nhtn yêu cu t1c tp t1r các doanh 

nghip (doanh nghip hoc KITT gui), trao di lam rO 

thông tin thrc tp v6i doanh nghip. 

- TTHTDN thông báo tip nhn sinh viên thirc tp dn 

các dan vj lien quan; 

- 03 tun trixàc khi 

bat dAu thirc tp 

2 Lp danh sách sinh viên di 

thirc tp 

- K/TT xac nhn vic dua sinh viCn di thirc tap, di 

trcYng thrc tsp, h9c phAn dirçic cong nhn. 

- K/TT thông báo ni dung thirc t.p và t chCrc cho 

sinh viCn dang k di thrc tp ngoài tri.thng. 

- KITT lap danh sách sinh viên thuc tap theo rnu Va 

gui v TTHTDN. 

02 tuAn tru'àc khi 

bat du tIc tp 

KITT, PDT 

Mu 2 

3 Lp k hoach thirc t.p - TTHTDN lap k hoch t chi'rc thçrc tp ngoãi 

tri.rô'ng cho sinh viCn, trInh BGH k và trin khai dn 

02 tun tnruc khi 

bat du thçrc tp 

TTI-ITDN, Kill' Kê hoch thirc 

t.p 



   

Phu luc: Thu tuc quy trInh  

TO CH15C, QUAN L\( SINH VIEN THVC TiP, TRI NGHI1M THIXC TE 
NGOAI TRTfONG 

M hóa: 7.5.1/13S10 

LAn ban hành: 01 

F1iu 1rc tz ngy: 

Trang/ tong sA trang: 3/7 

   

TT Cong vic Mo tã ThO'i gian Don vj thiic 1iin iil so' 
các dan vj iiên quan. 

- PDT thành lap 1dp thu'c tap có danh sách sinh viCn 

kern theo; KITT chia nhóm thirc tp và phân cong 

GVHD. 

PDT, KITT 

4 Lp Hap dng, Quyt djnh 

thrc tap 

- TTI ITDN phi hgp vâi doanh nghip son thão I-lap 

dng, trInh BGH phê duyt. 

- TTHTDN 1p quyt djnh ci'r sinh viên di thirc ttp 

trInh BGH phé duyt. 

03 ngày truic khi 

bt du thirc tp 

TTI-ITDN Hap dng thtrc 

tp 

Quyt dnh thirc 

tp 

5 T chüc thirc tp - KITT phi hap vOi TTI-ITDN d t cht'rc dira sinh 

viCn di thirc tp tai  doanh nghip theo k hoch. 

- GVHD theo dOi, huàng dn và djnh k' hang tun 

gp gO, trao di vâi sinh viên, doanh nghip. 

- TTHTDN, KITT lien h vâi doanh nghip d nm 

bAt tInh hmnh thirc tp cüa sinh viên. 

Theo k hoch, tin 

d thirc tp 

TTHTDN, KJTT, 

CJVHD 

6 LAy ' kin sinh viên, kin 

cña doanh nghip 

(di vOi thrc tp t6t nghiep) 

- TTHTDN phi hap vâi các dan vj lien quan xây 

drng, b sung, cp nh.t ni dung khão sat trtrc tuyAn 

trên website http://www.qhdn.haui.edu.vn; xây drng 

- 02 tun tnthc khi 

kt thic thrc tp 

- 01 tun truâc khi 

két thüc thirc tp 

- TTI-ITDN và các 

dan vj lien quan 

- KITT Mu 4 (dành cho 

SV), 

k hoach trin khai tâi các KJTT; 

- KITT thông báo, hroig dan, kim soát sinh vien trá 

loi kháo sat v nôi dung, chuang trInh th?c tip, Ca s 



Phu luc: Thu tuc quy trInh  

TO CHIC, QUAN LY SINH VIEN THC TiP, TRAI NGHIM THUC TE 
NGOAI TRUONG 

Ma hóa: 7.5. I/BSIO 

Ln ban hành: 0! 

Hiêu luc tr ngây: 

Trang! tong trang: 4/7 

   

   

TT Cong vic Mo tä Thôi gian Don vj thirc hin FIÔ s0 

v.t cht cüa doanh nghip, cong tác t chirc tIc 

top..., sinh vien phái in phiu, trã Ri kháo sat và dóng 

vào báo cáo thirc tp tt nghip; 

- GVHD kháo sat, 1y kin cüa doanh nghip v nOi  
dung, chisang trInh thrc tp, thic, thai d thirc tip, 

nhn thi'rc cüa sinh vien, cong tác t chirc thirc tp và 

gri v các KITT. 

- GVHD nhâp kt qua khão sat, lAy kin cüa doanh 

nghip; dánh giá k& qua thirc tp cüa sinh viên. 

- 01 tun truOc khi 

kt thüc thrc tp 

- GVHD Mu 5 (dânh cho 

doanh nghip) 

7 Tng hap, dánh giá két qua - TTHTDN tng hçip s lieu kháo sat, dánh giá v 

chrang trInh thrc tQp tt nghip, g11i dU 1iu lien quan 

cho PDT. 

- KITT tng hgp s lieu dánh giá cña doanh nghip v 

chuang trInh thirc tp tt nghip phtc vii cái tin 

CTDT. 

- KITT tng hçxp, dánh giá kt qua thirc tip theo quy 

djnh. - 

- TTHTDN thng nhAt các ni dung lien quan dn 

nghim thu, thanh l hop dng thi.rc tp vOi doanh 

nghip, trInh BGH k. 

02 tun sau khi két 

thüc t1c tp 

KITT, TTHTDN - Dtt 1iu khão 

sit. 

- Báo cáo két 

qua thirc tap. 

- BiCn ban thanh 

l' bgp dng thrc 

tp (nu co) 



Phti luc: Thti tue q Liv trInh  

TO CHIC, QUAN L SINH VIEN THIC TiP, TRAI NGHIM THIJC TE 
NGOAI TRUNG 

Ma bOa: 7.5.1/13S10 

Ln ban hAnh: 01 

1-1iu Irc tr ngay: 

Trang/ tng s trang: 5/7 

1.2. Kliông dáng tiEn d3 dào 410 

T'f Cong vic Mo tã Thôi gian Don vj t1urc hin Hi so 

1 Tip nhn yêu cu thrc tp - TTI-ITDN tip nhn yêu cu thrc tQp tr các doanh 

nghip (doanh nghip hoc K/TT giri), trao di lam rô 

thông tin thrc tip. 

- TTHTDN thông báo tip nhn sinh vien t1c tp dn 

các KITT lien quan; 

Các thi dim trong 

nAm hçc 

TTHTDN, KITT, 

các dan vj trong 

tn.thng 

2 Xern xét chiiang trInh thirc 

tp 

- KIT'l' xem xét, dM chiu ni dung thirc tp vOi 

cinrong trinh, tin d dâo tao. 

- KJTT xác nhân viêc dua sinh viên thra sinh viên di 

thrc tap,  di tuçmg thirc tp, h9c phAnIni dung duçrc 

cong nh.n và dir kin diu chinh tin d dào to. 

03 ngày sau khi 

nhn di.rgc yeu cAu 

thut tap 

KJTT 

3 Lap danh sách sinh viên di 

thuc tp 

- KITT thông báo ni dung thirc tap và t chüc cho 

sinh viên dang k di thirc tp ngoài trithng. 

- KITT lap danh sách sinh viên thuc tap theo mâu Va 

gi'ri'v TTHTDN. 

02 tun triiâc khi 

bt du ihut tap 

K/IT 

Mu 2 

4 Lp k hoach thirc tap - TTHTDN 1p k hoach  to chiirc thirc tp ngoài 

trithng cho sinh vien, trinh BGH k' và trin khai dn 

các don vi lien quan. 

01 tun tru'óc khi 

bt dAu thirc tp 

TTHTDN, K/TI K hoach thirc 

tp 



1'hu luc: Thu tuc ciuy trInh  

TO CH1TC, QUAN LV SINH VIEN THUC TjP, TRAI NGHI1M THUC TE 
NGOAITRUONG 

Ma hOa: 7.5. 1/BSI() 

Ln ban hãnh: 01 

Hiu luc tr ngay: 

Trang! tng sE trang: 6/7 

   

TT Cong vic Mo tã Thô'i gian Do'n v  thyc hin H so 

5 Diu chinh tin do dào tao - Can dr k hoach thirc tp vã danh sách sinh viên 

dang kI, P1)1 phi hgp vâi các K/TI diu chinh tin 

d, k hoich dao tao  d sinh viên tham gia tht,rc tp tai 

doanh nghip. 

- PDT thành 1p  1cp thrc tap có danh sách sinh Vfl 

kern theo; KITT chia nhóm thirc tap  và phân cong 

GVHD. 

01 tun trthc khi 

bAt dAu tht.rc tap 

PDT, KITT 

PDT, KITT 

Tin d dâo tao 

da diu chinh 

Các bu'óc tkp iheo lie 6-9giáng nhir các bieóc 4±7tiii iii,cl.I 

2. Tru'àng liyp  sinh viên tr lien h dja diin thyc tp (áp dyng cho thyc tp tot nghip,) 

TT Cong vic Mo tã Thôi gian Don vl thirc hin so 

1 Thông báo, huó'ng dn sinh 

vien lien h thrc tp 

- Can cir tin d dâo tao  nàrn h9c, KITT thông báo, 

huâng dn sinh vien dang k' và lien h thirc tp t6t 

nghip. 

- Sinh viên hoàn thin dan dang k thirc tp và np v 

K/TI d xin xác nhan cüa K/TI, Nba tru&ng. 

04 tu.n truOc khi 

bAt du thtrc tp 

KITT, SV 

Mu 1 

2 Lp danh sách sinh vien di 

thirc tp 

KITT can cir xác nhan tip nhan sinh viên t1c tp 

cüa doanh nghip d 1p danh sách theo rnu và giri 

v iT HTDN. 

02 tun truóc khi 

bAt du thirc 1p 

K/TT Mâu 3 



   

Phu mc: Thu tuc ciuy  trInh  

TO CH(JC, QUAN LY SINH VIEN TH!J'C TJP, TRAI NGH11M THIC TE 
NGOAI TRU'O'NG 

Ma hOa: 7.5.1/13S1() 

Ln ban hành: 01 

I1iu luc tr ngày: 

Trang/ ung s6 trang: 7/7 

   

TT Cong vic Mo tã Thô'i gian flon vj thi1c hin 1111 so' 

3 Lp k hoch thrc tp - TTHTDN ltp k hoch t chrc t1c tp ngoâi 

trumg cho sinh vien, trInh BGH k' vâ trin khai dn 

các dan vj lien quan. 

- PDT thành 1p lop thrc tp có dani sách sinh viên 

kern theo; K/TT chia nhórn thirc tp và phân cong 

GVHD. 

02 tun tnthc khi 

bt du thirc t.p 

TTHTDN, K/TT 

PDT, K/TT 

K hotch thirc 

tp 

4 Quyt dnh ct'r sinh vien di 

thirc tp 

TTHTDN 1p quyt djnh cCr sinh viên di thrc tp trInh 

BGH phC duyt. 

01 tun truOc khi 

bAt d.0 thirc t.p 

TTHTDN, KITT QD cr sinh viCn 

di thrc tp 

Các bu'ác tiêp theo (Ii' 5~7 ging nhu- các btrác 5±7 trên myci. 1 



Mii1 

80 CONG THUONG CONG HOA xA 110! CFIU NGHTA VIT NAM 
TRIXONGDJ?JHQC CONG NGHIP hA NO! Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

I-là Nói, ngày tháng närn 

DO XIN THIIC Ti.P Tid DOANH NGHI1P 

KInh gui: Trtrô'ng D.ti h9c Cong nghip Ha Nii 

COng ty  

-Têntôi1à  

- Ma sinh viên  

- Ngày sinh  

- Sinh viên lop - khóa  

- Tnthng  

Hin nay tôi dang mun tim hiu, h9c tsp, nghiên ciru ye linh vçrc  

Duçic bi& cong ty  

djachi:  

dang hot dng san xut, kinh doanh lTnh v1rc ma tOi dang quan tam. 

Trong thOi gian tü    den    tôi di 

thirc tp ti doanh nghip theo k hoach  cüa nhà truông. VOi nguyen vQng du'çxc 

thirc tp tai  cOng ty  

KInh mong qu cOng ty và Nhà truô'ng chip thun. 

Tôi xin cam kt chip hành mi ni quy, quy djnh cüa cong ty, Nha tru'ng. 

Tôi xin chân thành cam an! 

Xác nhn cüa Nhà tru'bng Khoa/TT Ngtrri Lam don 

(Kj, ghi r5 ho ten, dóng ddzi,) (Kj và ghi r5 hQ ten) (K và ghi rô hQ ten) 

., 



Phãn xác nhn cüa doanh nghip dn thyc tp 

TênCôngty  

- Diachi  

- Ngthi lien h, chirc v  

- SDT lien h  

Email  

Dng tip nhn sinh viên .. vào thçrc tp tt'x thi gian 

 dn và duçxc phân thirc tp tai  b phn 

, ngày  tháng nám  

(kj, ghi r5 ho ten, dóng dáii,.) 



MJu 2 

BO CONG THLTCNG 
TRIIONG D&I hOC CONG NGI1IP hA NQI 

CONG HOA XA LIQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bic 1p - Tr do - Hnh phüc 

[IàNói, ngày... ihOng... närn 

DANH SACH SINH VIEN BANG K\' THUC TjP NGOAI TRISONG 

(Nhã tru'ông lien h dla  dim thçrc tp) 

1. Oja diem thyc tIp 

- Ten doanh nghip  

-Diachi  

- Thyi gian thirc tQp: t1r ngãy dn ngày  

- HQC phn/ni dung duçc cong nhtn kt qua- 

2. Danh sách sinh viên däng k 

STT Ma sinh viên Hç và ten Ngày 

sinh 

LÔV - 

Khóa 

S din 

thoai 

E mail S CMT Ngày cp Noi cp K xác 

nhfln 

Ghi chü 

Khoa/TT Ngtrôi lIp 

(Kj và ghi r5 hQ ten) (Kj. và ghi rô ì'ìç ten) 



M&i 3 

BQ CONG THUCNG 
TR1fONG DAt HOC CONG NGHIP hA NQI 

CONG nOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tr do - Hinh phüc 

HàNói, ngày... thong... narn 

I)ANH SACH SINH VIEN BANG K\' THVC TAP NGOAI TRUO'NG 

(Sinh viên tr hen h dja dirn thkrc tIp) 

STT Ma sinh 

viên 

IIç và 

ten 

Ngày 

sinh 

Lóp - 

Khóa  

S c1in 

thoi 

Email TT ti doanh ngliip GV 

HuYng 

(Ian 
Ten doanh 

nghiêp 

D/ci clii Ngirai lien h SDT Email 

Kh oa/TT Ngii'ôi lip 

(Kj và ghi râ 119 ten) (Kj và ghi rô hQ ten) 



Mzi 4 

BQ CONG THUCNG PHIEU LAY ' KIEN DOANH NGHIP 
TRIIO'NG DiM HQC CONG NGHIP HA NQI (Dành cho dan vl phi hqp to chti'c thirc tip) 

Tri.r?mg Dti hçc Cong nghip Ha NOi  mong nhn thrçic kiên dánh giá ye qua trinh 

thirc tp cUa sinh viên tai  doanh nghip. ' kin cüa Qu doanh nghip s giüp Nhâ trithng cãi 

tin chi.rang trInh và chAt lung dào tao  nhm dáp ng yêu cu cüa các doanh nghip. Chüng 

toi dam bão các thông tin nay thr?c bão mt va chi si~ dung cho rniic dIch khão sat càa Nhà 

tr1.rng. Xin chân thânh cam an! 

Phn I. Thông tin v Bn vj/cá nhftn cling cp thông tin 

1. Ten doanh nghip:  

2. Ngành (ngh), ltnh virc hoat dng:  

3. Ten ngithi cung cAp thông tin:  Chüc vu:  

4. Diên thoai:  Email:  

Phn II. Thông tin v thiic tp 

1. Mfrc d thtr&ng xuyCn nhIn sinh viên th'c tip cüa doanh nghip 

o Thi.r?mg xuyen (3 dçit/ nãrn) o Him khi 

o Thinh thoãng (1 - 2 dçit/ näm) o Không bao gi 

2. Thôi dhm nhn Sinh viên thrc tp trong näm cüa doanh nghip 

o Tháng 1 —3 o Tháng 7 - 9 

o Tháng 4 —6 o Tháng 10 - 12 

o Khác 

3. Nhu diu tip nhn sinh viên thçrc tp 

- Thuc ngành (Co the' nhiu ngành)  

- So h.rçng: 

- TrInh d ti thiu: o Dai  h9c o Cao ding 

4. Tác dung cüa vic thirc tp tii doanh nghip Ii 

o Co diu kin tip xüc vâi môi trumg thrc th 
o Duçc cüng Co và vn diing kin th(rc d h9c a truYng 

o Co nhn thüc dung dAn v ngh nghip 

o Rèn 1uyn duçc các k nãng và nghip vt 

o Giüp djnh huOng ngh nghip tuang lai 

o Khác 

5. Bánh giá cüa doanh nghip di vó'i sinh viên DH Cong nghip Ha Ni 

Xin dánh theo th& tr tIc I dIn 7. Trong do, 1: Ké,n, 2. Yéu; 3: Trung bInh; 4. Trung bInh khá: 

5. Khá; 6: Gidi; 7. Xudt sic) 



STT Ticu chi danh gia 
Mü'cdô 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  K' näng giao tip 
2.  TrInh d ngoti ng 
3.  TrInhdôtinhoc 
4.  Trmnh d chuyên mon 
5.  Khã näng i.'rng diing kiên thirc vào 

cong vic thirc tê 
6.  Khã näng lam vic trong môi 

trithng chuyên nghip 
7.  Khãnanghinhp 
8.  K näng lam vic nhóm 

6. Thôi gian thii'c tp cüa sinh viên ti doanh nghip 

o Qua ngAn o Qua dài EIçp l 

7. Siy phi hçp giva Nhà trtrông vol doanh nghip trong vn d quãn 1 sinh viên thirc 

t p 
o Chtra t& o TOt 

o BInh ththng o Rat tot 

8. Gop cüa doanh nghip d vic quãn l sinh viCn thirc tp duc tt ho'n 

PhIn Ill. Thông tiii ye tuyCn ding/dao 

1. Tron g thOi gia n tOi doa n h n ghip có 

oCó 

2. Doanh nghip tuyên dyng nhân v len 

o Báo, dài, Tivi 

o Website cüa Cong ty 

o HOi  cha vic lam 

o Khác 

3. HInh thñc tuyn ding 

o PhOng van tr1rc tiêp 

o Thr thách qua th?yi gian thirc tp  

tio bôi duöng 

nhu cu tuyn diing nhân viên không 

o Không 

thông qua các kênh 

o Các dan vj dào to 

o D l trao bang t& nghip cüa các Trung 

o Các trung tam giâi thiu vic lam 

o Ngrnxi quen giâi thiu 

o Khác 

4. Doanh nghip thuô'ng tuyn diing sinh viên tOt nghip cIc ngành dào t() nIo 

5. Thai dim tuyn diing mOi cüa doanh nghip tp trung 

o Tháng 1 —3 o Thãng 7 - 9 

o Tháng 4-6 o Tháng 10 — 12 



6. 1(hi quyêt djnli tuydn chon môt nhãn viên, doanh nghip dra trên rihiing tiCu chuãn 

nao 

Xin dánh theo thz'c tc iru tiên tfr 1 dn 4. Trong do, 1: It zcii tiên; 4. iru tiên nht) 

STT Ticu chi danh gia Mücdô 
1 2 3 4 

1.  K' nang cüa irng viên phü hqp 
2.  Kt qua hçc tp (bang + bang diem) 
3.  K& qua phông v.n 
4.  Bang cp (Trung c.p/ Cao dang! Dii h9c) 
5.  Kinh nghim lam vic 
6.  Các chcrng chi tin hoc, ngoai ngu' 
7.  TiCuchuânkhác 

7. Trong thôi gian tói doanh nghip có nhu câu dào to, bôi cluo'ng nhan viên không 
oCó oKhông 
8. Linh vyc doanh nghip có nhu cu dào tio, bôi duong cho nhân viên 

Mt thn nua, xin chân thành cam n nhting kin dóng gOp cüa Qu)2 doanh nghip. 

 ngày  tháng nàrn 
Ngu*i di din 

(K ten) 



Mciu5 

BO CONG THTSNG PHIEU KHAO SAT SINH VIEN 
TRUNG DI HQC CONG NGHIEP HA NQI (Dành cho sinh viên thyc tp tt nghip) 

Nhm rñitc dIch nâng cao ch.t lung dào tao, dáp ing nhu cu cüa ngLthi h9c vã nhu 
câu cüa xã hi, Trithng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni rat mong nhn duçic kiên gOp cUa 
Anh (Chj) ye hoat dng to chirc thirc tp cüa nhà trtthng. 

Chüng tôi cam doan nhUng thông tin cá nhân, kiên cüa Anh (Chj) s duqc giU bI mt 
và chi sCr dtng cho miic dIch cãi tin chi.rang trInh dào tao  gän vài san xuât cüa nhà tnthng. 

Xin chân thành cam on sir quan tam, dong gop kiên cüa Anh (Chj). 
Phftn I. Thông tin ye ngtrôi cung cap thông tin 

1. Ma sinh viên.....  

2.Hovàtên:  

3. GiOi tInh: , Nam LIINr 

4. S di dng:  Email:  

Phn II. Thông tin v chirong trInh thc tp và doanh nghip 

1. Thai gian thirc tp : Tir (ngày/tháng/nam). . .1.. ./...Dn (ngày/tháng/nam).../. . ./..(List box) 

2. Lien h noi thirc tp bang each: 

L Tr lien h (bao gm tir ban than, ban  be, gia dInh, ngui than giOi thiu) 

Theo phân cOng cüa nhà tnthng (bao gOm thay cô, khoa/trung tam, sap xep) 

3. Gião viên hixOng dn  

4. T chCrc doanh nghip no'i dn thc tip: 

D Tai  trumg  Dai  hçc Cong nghip Ha Ni 

E Tai  co quanl doanh nghip ben ngoâi 

Nê'u trá lái thrc tp tzi cci quan/doanh nghp ben ngoài, vui lông trá lài tie'p pác cdii sau: 

- Ten doanh nghip  

-Diachi  

- Website  

5. Ngu&i lien he tai doanh nghip 

- Hç và ten:  Churc danh:  

- PhOng (ban): Din thoai:  

- Di dng:    Email:  



Phân III. Dánh giá v chu'o'ng trInh thrc tp. 
1: Khong hài lông (Kern), 2.' Tam hal lông (TB), 3: Khá kài lông (Khá,),4: Hal lông 

(Ta 
ST 
T 

. N9ldung Mfrc do dánh giá 
1 2 3 4 5 

I Ni dung và k hoch thirc tp thrçc ph bin rO rang 

2 
Ni dung thirc tap phü hgp vài ngành, nghê dào tao 
và kin thc dä thrqc trang bj tai  tri.thng. 

3 B Ich, gãn vâi 1in thc tin 
4 Huâng tOi vic hoãn thin các k nang lao dng. 

To chirc hot dng thirc tp thea kê hoch, có ngu?i 
htràng dn giãi dáp, dánh giá kêt qua thithng xuyên 

6 
Th.rçic ph bin các quy djnh, quy trinh san xut, an 
toàn Lao dng và di,rçc dào tao  ye 5S 

7 Di.rqc tham gia vào qua trinh san xuât 

8 
Ehrçxc dài tho ch O, an Ca, tiên trg cap di Iai  hay trg 
Cap khác 
' kin phãn hôi cüa sinh viên duçc lãnh dao  doanh 
nghip, nhà truOrng tiêp nhan và trã Ru 

10 Duçuc trang bj them kiên thcrc ye san xuât 
Duçuc phát trin k5 nAng chuyên môn, k nãng lao 
dng, và k näng khác... 

12 
Duac phát trin các k5 näng mém 
can thiêt (giao tiCp, trinh bay, to chirc, quãn 1)', lam 
viêc nhórn. . 

13 Rèn 1uyn phâm chat cá nhân, ' thcrc k' luat. 
14 Ca hôi CO viêc lam 

15 
Mirc d áp dung kin thirc dã h9c trong trung di 
vOi chixang trinh thirc tp 

16 MrC d hài lông v chuang trinh thirc tp 

2 
çr ki(:n lchc  

Môt Ian na, xin chan thânh cim on nhü'ng ' kiên dóng gop cüa Anh (Ch). 

 ngày tháng nàm 
Ktên 
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