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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP CƠ SỞ 

 LỚP ĐHCQ K14 

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của nhà trường, Khoa CNTT triển khai kế hoạch thực tập cơ sở 

dành cho sinh viên hệ ĐHCQ K14  năm học 2017-2018 như sau: 

Thời gian thực hiện đề tài: Từ ngày 24/01/2018  

Stt Nội dung công việc 
TG. 

thực hiện 
Ghi chú 

1 Sinh viên nhận đề tài 23, 24/01/2018  

2 Sinh viên nôp̣ bản đề cương cho GV hướng dâñ 24-26/01/2018  

3 
Giáo viên hướng dẫn nộp bản đăng ký thực tập và đề 

cương chi tiết của sinh viên về BM 
24-30/01/2018  

4 Bô ̣môn gửi tổng hơp̣ đề tài thưc̣ tâp̣ về khoa 31/01/2018  

5 
Sinh viên chuẩn bị quyển báo cáo có chữ ký xác nhận của 

GVHD (lần 1) 

Trước 

11/3/2018 
 

6 
Giáo viên hướng dẫn nộp bản nhận xét và phiếu chấm điểm 

về khoa 
11/3/2018  

7 Khoa tổ chức HĐ đánh giá lần 1 
Từ 12-

15/03/2018 

SV tự cầm quyển 

báo cáo vào HĐ 

8 

Sinh viên không đạt lần 1 và sinh viên có nguyện vọng 

đánh giá lại để lấy điểm cao hơn chuẩn bị quyển báo cáo đã 

cập nhật có chữ ký xác nhận của GVHD  

 31/3/2018  

9 

Giáo viên hướng dẫn nộp bản nhận xét và phiếu chấm điểm 

về khoa 

(Dựa trên kết quả cập nhật và chỉnh sửa theo góp ý của 

HĐ chấm báo cáo lần 1 cho sinh viên. GVHD có thể chấm 

lại và gửi lại phiếu đánh giá về khoa) 

Trước 

03/4/2018 
 

10 
Khoa tổ chức HĐ đánh giá lần 2 (Cho các sinh viên 

KHÔNG đủ điểm đạt khi đánh giá lần 1 hoặc có nguyện 

vọng đánh giá lại để lấy điểm cao hơn) 

Từ 04-

10/4/2018 

SV tự cầm quyển 

báo cáo vào HĐ 

 

         Lưu ý: Đối với sinh viên ngành TT&MMT thực hiện theo kế hoạch tự chủ được nhà 

trường phê duyệt, lãnh đạo bộ môn Mạng chịu trách nhiệm triển khai cụ thể đến sinh viên. 

Đề nghị các bộ môn, giáo viên hướng dẫn và sinh viên lớp ĐHCQ K14 thực hiện theo 

đúng kế hoạch trên. 
 

    Thái Nguyên, ngày 20 tháng 01 năm 2018 

 DUYỆT KHOA  NGƯỜI LẬP 

                            (Đã ký) 

 

                TS.Nguyễn Hải Minh                                     Nguyêñ Thi ̣ Thanh Vân 


