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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  

1.2 Mã môn học:   SEAS4899 

1.3 Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA 

1.4 Số tín chỉ:   04 TH (0LT/04TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn học tạo điều kiện cho sinh viên tổng hợp các kiến thức đã học trong quá 

trình học tập và ứng dụng vào việc lý giải các hoạt động thực tế tại các tổ chức, cơ 

quan liên quan đến công việc sau này. Sinh viên sẽ thực tập tại những đơn vị liên quan 

đến ngành học như các cơ quan ngoại giao, các cơ quan nghiên cứu, các bảo tàng, các 

công ty du lịch…để tích lũy các kiến thức thực tế cần thiết nhằm chuẩn bị cho khóa 

luận tốt nghiệp cũng như công việc sau khi ra trường. Ngoài ra, sinh viên có thể chọn 

hình thức tiến hành nghiên cứu thực địa tại một địa phương cụ thể để làm báo cáo thực 

tập tốt nghiệp.  

Trong quá trình thực tập khoảng 03 tháng sinh viên sẽ viết báo cáo theo sự 

hướng dẫn của giáo viên. Cuối thời gian thực tập sinh viên nộp lại báo cáo hoàn chỉnh 

có xác nhận của cơ quan thực tập hoặc cơ quan tại địa phương sinh viên tiến hành 

nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn.  

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

- Kiến thức:  

Vận dụng các kiến thức đã học vào việc tìm hiểu, lý giải các hoạt động thực tế 

tại các cơ quan, tổ chức liên quan. Qua đó sinh viên thu thập được những kinh nghiệm 

thực tế hữu ích. 



 

- Kỹ năng:  

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng  làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu: đọc, 

tổng hợp các nguồn tư liệu và viết báo cáo. 

- Thái độ:  

Rèn luyện thái độ, tác phong làm việc chuẩn mực, tuân thủ các quy định tại các 

đơn vị thực tập. Có thái độ đúng đắn trong nghề nghiệp. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

Nội dung thực tập tùy thuộc vào địa điểm thực tập. Nội dung thực tập bao gồm 

những vấn đề như sau: 

o Tìm hiểu các hoạt động tại các cơ quan ngoại giao. 

o Nghiên cứu các vấn đề gắn liền với nhiệm vụ nghiên cứu của các viện 

nghiên cứu, các cơ quan học thuật. 

o Tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến văn hóa. 

o Tìm hiểu về hoạt động du lịch với các quốc gia Đông Nam Á tại các 

công ty du lịch … 

o Tìm hiểu, nghiên cứu các giá trị văn hóa đặc trưng trong hoạt động du 

lịch tại các công ty du lịch có thị trường tại các nước Đông Nam Á. 

Sau khi hoàn thành thực tập, sinh viên phải thực hiện và nộp báo cáo thực tập 

có xác nhận của đơn vị thực tập hoặc đơn vị tại địa phương sinh viên đi nghiên cứu để 

Khoa lập hội đồng  đánh giá cho điểm. Sinh viên sẽ trình bày báo cáo TTTN trước hội 

đồng, trả lời các câu hỏi của hội đồng (nếu có) để đánh giá kết quả.  

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Tất cả các tài liệu tham khảo chính của các môn học thuộc khối kiến thức ngành 

- Các tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung báo cáo 

- Quy định trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp của Khoa 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

- Thang điểm: theo qui định chung của nhà trường.  



 

- Số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần đánh giá kết quả học 

tập:  

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm báo cáo thực tập 

Điểm báo cáo là điểm trung bình cộng điểm 

của hội đồng (gồm giáo viên hướng dẫn và 

giáo viên phản biện) 

100% 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch thực tập :  

- Theo nội dung môn học nêu trên  

- Thời gian thực tập 10-12 tuần 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Giáo viên hướng dẫn những quy định cần 

thiết về thực tập tốt nghiệp. Học viên đăng 

ký đề tài nghiên cứu theo nhóm 

 

2.  Buổi 2 Hướng dẫn sinh viên phân tích dữ kiện 

thống kê. 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên : ĐẶNG THỊ QUỐC ANH ĐÀO 

 Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên – Thạc sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 


