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KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CUỐI KHÓA CỦA SINH VIÊN 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ HỌC, KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG - KHÓA 19 

 

 
Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khoa Kinh 

tế thông báo đến sinh viên Kế hoạch học tập học kỳ thứ 8 đối với ngành Kinh tế học, Kinh 

tế và quản lý công Khóa 19, cụ thể như sau: 

 
✔ Lớp K19401T, K19403T: Thực hiện KLTN bắt buộc, kế hoạch và thời gian  

như Phương thức 1. 

✔ K19041C, K19403C: Sinh viên lựa chọn 01 trong 02 phương thức học tập học 

kỳ thứ 8: (1) Thực hiện Khoá luận tốt nghiệp (sinh viên có điểm trung bình tích 

lũy 06 học kỳ >7.0, bắt buộc đối với sinh viên chưa hoàn thành 01 công trình 

NCKH sinh viên); (2) Học Chuyên đề chuyên môn cuối khoá (sv đã hoàn thành ít 

nhất 01 đề tài NCKH sinh viên). 

✔ Lớp K19041, K19403: Sinh viên lựa chọn 01 trong 02 phương thức học tập 

học kỳ thứ 8: (1) Thực hiện Khoá luật tốt nghiệp (sinh viên có điểm trung bình 

tích lũy 06 học kỳ >7.0); (2) Học Chuyên đề chuyên môn cuối khoá. 

Chi tiết kế hoạch thời gian cụ thể cho từng phương thức như sau: 

 
● Phương thức 1: Báo cáo thực tập & thực hiện Khoá luật tốt nghiệp (KLTN) 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

Tuần thứ 10 học kỳ 1 năm 

học 22-23 

Khoa triển khai kế hoạch và hướng dẫn Thực tập chuyên môn cuối khóa cho 

sinh viên khoá 19 

Từ ngày 14/11 – 

28/11/2022 

Sinh viên đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn trước 08h00 ngày 

28/11/2022 qua link 

Lớp trưởng tổng hợp và gửi các bản đăng ký đề tài BCTT qua về Khoa trước 

15h00 ngày 28/11/2022 



Từ ngày 05– 

09/12/2022 

Khoa thông báo phân công giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập chuyên môn 

cuối khóa cho sinh viên. Sinh viên đăng ký Giấy giới thiệu thực tập. 

Từ ngày 12-16/12/2022 Sinh viên liên lạc giảng viên hướng dẫn, chủ động kế hoạch làm việc 

Từ ngày 19/12/2022 – 

10/3/2023 (10 tuần) 

Sinh viên đăng ký giấy giới thiệu, liên hệ đơn vị thực tập, đi thực tập và viết 

BCTT chuyên môn cuối khóa 

Ngày 13/3/2023 Sinh viên nộp Báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa của sinh viên; 

Ngày 15/3/2022 Khoa công bố điểm Báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa 

Từ ngày 15/3 – 21/4/2023 Sinh viên thực hiện Khoá luận tốt nghiệp 

Ngày 21/4/2023 Sinh viên nộp KLTN. 

Từ 24 – 30/4/2023 Thời gian diễn ra Lễ bảo vệ KLTN, công bố điểm KLTN sau lễ bảo vệ. 

 

 

● Phương thức 2: Báo cáo thực tập & học 02 môn Chuyên đề cuối khoá 
 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

Tuần thứ 10 học kỳ 1 năm 

học 22-23 

Khoa triển khai kế hoạch và hướng dẫn Thực tập chuyên môn cuối khóa cho 

sinh viên khoá 19 

Từ ngày 14/11 – 

28/11/2022 

Sinh viên đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn trước 08h00 ngày 

28/11/2022 qua link 

Lớp trưởng tổng hợp và gửi các bản đăng ký đề tài BCTT qua về Khoa trước 

15h00 ngày 28/11/2022 

Từ ngày 5/12/2022 – 

15/01/2023 (06 tuần) 

Học 02 môn chuyên đề 

Ngày 16/01/2023 Khoa thông báo phân công giảng viên hướng dẫn BCTT chuyên môn cuối khóa 

Từ ngày 16-20/01/2023 Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn, lên kế hoạch làm việc 

Từ ngày 06/02- 17/4/2023 

(10 tuần) 

Sinh viên đăng ký giấy giới thiệu, liên hệ đơn vị thực tập, đi thực tập và viết 

BCTT chuyên môn cuối khóa 

Ngày 18/4/2023 Sinh viên nộp Báo cáo thực tập chuyên môn cuối khóa (02 bản, bìa mềm). 

Ngày 25/4/2022 Khoa công bố điểm BCTT chuyên môn cuối khóa 



Lưu ý: 

- Đơn vị thực tập và hướng đề tài làm báo cáo thực tập phải phù hợp với chuyên ngành 

đào tạo. 

- Thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa qua địa chỉ email trangmth@uel.edu.vn 

ThS. Mai Thị Huyền Trang. 

 
TM. Ban Chủ nhiệm Khoa 

Trưởng Khoa 

(đã ký) 

 

 

 
PGS.TS Nguyễn Chí Hải 
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