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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

I. Thông tin tổng quát  

1. Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp 

2. Mã môn học: ECON4899 

3. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng  

☐  Giáo dục đại cương ☐ Kiến thức chuyên ngành 

☐ Kiến thức cơ sở ☐ Kiến thức bổ trợ 

☐ Kiến thức ngành ☒ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

4. Số tín chỉ 

Tổng số Lý thuyết Thực hành Tự học 

4 0 4 4(0;4;4) 
 

II. Thông tin về môn học 

1. Yêu cầu môn học 

Môn học 100% tín chỉ thực hành, sinh viên thực tập tại các môi trường doanh nghiệp, 

cơ quan công sở, qua thời gian thực tập tại cơ sở, sinh viên tiến hành nhân thức thực 

tiễn cũng như tái nhận thức, vận dụng kiến thức chuyên ngành đã được trang bị vào môi 

trường làm việc cụ thể. 

 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết 
Phương pháp Nghiên cứu 
khoa học 

 Không yêu cầu môn học tiên quyết Không yêu cầu 

2.  Môn học trước  

 Không yêu cầu môn học trước Không yêu cầu 

3. Môn học song hành  
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STT Môn học điều kiện Mã môn học 

 Không yêu cầu môn học song hành Không yêu cầu 

 

2. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học  

Học xong môn học này, sinh viên có thể làm được (đạt được):  

Mục tiêu 
môn học 

CĐR môn học 
(CLO) 

Mô tả CĐR 

CO1 

CLO1.1 Hệ thống hóa những kiến thức đã học 

CLO1.2 Vận dụng kiến thức vào công trình nghiên cứu cụ thể 

CO2 

CLO2.1 Hoàn thành công việc hiệu quả và đúng thời gian 

CLO2.2 
Ứng dụng các kỹ năng soạn thảo, xử lý văn bản và viết báo 
cáo 

CLO2.3 
Phát triển các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ 
năng quản lý công việc 

CO3 
CLO3.1 

Có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, biết lắng 
nghe, tôn trọng đồng nghiệp, biết yêu quý công việc 

CLO3.2 Có trách nhiệm đối với công việc được giao 

 

3. Đánh giá môn học  

Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá CĐR môn học Tỷ lệ % Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A1. Đánh giá 
của doanh 
nghiệp 

A.1.1 Phiếu đánh 
giá, cho điểm do 
cơ quan chủ quản 
(hoặc cấp quản lý 
được phân công 
hướng dẫn tập 
đánh giá) 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO2.3, 
CLO3.1, 
CLO3.2 

0% 

Doanh nghiệp sẽ 
đánh giá 
Đạt/Không đạt. 
Nếu doanh nghiệp 
đánh giá Không 
đạt, Sinh viên sẽ 
không được chấm 
điểm Báo cáo 
thực tập tốt 
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Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh giá CĐR môn học Tỷ lệ % Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 
nghiệp. 

A2. Đánh giá 
của giáo viên  

A.2.1 Báo cáo 
thực tập tốt 
nghiệp (TTTN) do 
sinh viên thực 
hiện nộp GV 
hướng dẫn thực 
tập 

CLO1.1, 
CLO1.2, 
CLO2.1, 
CLO2.2, 
CLO2.3, 
CLO3.2 

100% 

 

Tổng cộng  100%  
 

4. Kế hoạch thực tập 

Tuần Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá Ghi chú  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Sinh viên đến cơ 
sở thực tập, nhận 
phân công và thích 
nghi với môi 
trường làm việc tại 
cơ sở thực tập tốt 
nghiệp 
 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với giáo 
viên hướng dẫn 
(GVHD) và trao đổi 
với người hướng dẫn 
thực tập những thuận 
lợi, khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người hướng dẫn thực 
tập (HDTT):  
Đánh giá giai đoạn làm 
quen công việc. 

A.1.1, A.2.1  

2 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 

A.1.1, A.2.1  
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Tuần Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá Ghi chú  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 
với GVHD về báo 
cáo TTTN  

hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá giai đoạn làm 
quen công việc. 

3 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 
với GVHD về báo 
cáo TTTN 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá giai đoạn làm 
quen công việc. 

A.1.1, A.2.1  

4 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 

A.1.1, A.2.1  
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Tuần Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá Ghi chú  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 
với GVHD về báo 
cáo TTTN 

Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá giai đoạn làm 
quen công việc. 

5 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 
với GVHD về báo 
cáo TTTN 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá các công việc 
mà sinh viên thực hiện 
theo sự phân công. 

A.1.1, A.2.1  

6 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 

A.1.1, A.2.1  
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Tuần Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá Ghi chú  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

thực tập; trao đổi 
với GVHD về báo 
cáo TTTN 

Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá các công việc 
mà sinh viên thực hiện 
theo sự phân công. 

7 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 
với GVHD về báo 
cáo TTTN 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá các công việc 
mà sinh viên thực hiện 
theo sự phân công. 

A.1.1, A.2.1  

8 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 

A.1.1, A.2.1  
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Tuần Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá Ghi chú  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

với GVHD về báo 
cáo TTTN 

công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá các công việc 
mà sinh viên thực hiện 
theo sự phân công. 

9 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 
với GVHD về báo 
cáo TTTN 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá các công việc 
mà sinh viên thực hiện 
theo sự phân công. 

A.1.1, A.2.1  

10 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 

A.1.1, A.2.1  
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Tuần Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá Ghi chú  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

với GVHD về báo 
cáo TTTN 

GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá các công việc 
mà sinh viên thực hiện 
theo sự phân công. 

11 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 
với GVHD về báo 
cáo TTTN 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 
người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá các công việc 
mà sinh viên thực hiện 
theo sự phân công. 

A.1.1, A.2.1  

12 

Sinh viên quan sát 
các hoạt động tại 
bộ phận được phân 
công và các bộ 
phận liên quan, 
thực hiện các công 
việc theo sự phân 
công của đơn vị 
thực tập; trao đổi 
với GVHD về báo 

CLO1.1, CLO1.2, 
CLO2.1, CLO2.2, 
CLO2.3, CLO3.1, 
CLO3.2 

Hoạt động giảng viên: 
Theo dõi, hỗ trợ sinh 
viên khi cần thiết, giữ 
liên lạc với người 
hướng dẫn thực tập của 
sinh viên tại cơ sở thực 
tập 
Hoạt động của sinh 
viên: 
Làm việc theo phân 
công, liên hệ với 
GVHD và trao đổi với 

A.1.1, A.2.1  
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Tuần Nội dung CĐR môn học Hoạt động dạy và học Bài đánh giá Ghi chú  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

cáo TTTN người hướng dẫn thực 
tập những thuận lợi, 
khó khăn trong quá 
trình thực tập. 
Người HDTT:  
Đánh giá các công việc 
mà sinh viên thực hiện 
theo sự phân công. 

 

5. Quy định của môn học  

- Tuân thủ nội quy cơ sở thực tập, tuân thủ yêu cầu của người hướng dẫn tại cơ sở 

và giảng viên hướng dẫn thực tập. 

- Viết báo cáo thực tập theo quy định hình thức trình bày hiện hành của Khoa. 

 

KT. TRƯỞNG KHOA 
PHÓ TRƯỞNG KHOA 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

Click or tap here to enter text. 

Giảng viên biên soạn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

Dương Tiến Hà My 

 


