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THÔNG BÁO 
V/v THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ HỌC KỲ DOANH 

NGHIỆP KHÓA 44 CHÍNH QUY VÀ KHÓA 44 CHẤT LƯỢNG CAO. 
 

Do tình hình diễn biến của dịch COVID – 19 trở nên phức tạp, việc sinh viên thực tập và 

viết khóa luận tốt nghiệp/học kỳ doanh nghiệp đã gặp nhiều trở ngại. Nhận thức được tình 

hình trên, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã có thông báo về việc lựa chọn hình thức 

thực tập phù hợp với điều kiện thực tiễn của các sinh viên, cụ thể như sau: 

1. Học kỳ doanh nghiệp: có thể thực hiện trong các tình huống sau: 

1.1. Sinh viên thực tập trực tiếp tại địa phương hoặc doanh nghiệp không bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid 19. 

1.2.  Doanh nghiệp tham gia học kỳ doanh nghiệp có kế hoạch cho sinh viên làm 

việc online và phân công nhân sự tại doanh nghiệp hướng dẫn sinh viên. 

1.3. Doanh nghiệp tham gia học kỳ doanh nghiêp có kế hoạch cho sinh viên vừa 

làm việc trực tiếp vừa làm việc online. 

2. Khóa luận tốt nghiệp: thực hiện theo hướng nghiên cứu (không có đơn vị thực tập) 

3. Chuyên đề tốt nghiệp 

4. Dự án 

5. Tổng quan/ Lược khảo/ Xây dựng khung lý thuyết về một chủ đề hoặc tình huống 

và đề xuất giải pháp áp dụng (không có đơn vị thực tập) 

Về chi tiết các hình thức trên, sinh viên vui lòng xem file đính kèm. 

Trên tinh thần đó, Khoa Tài chính thông báo về kế hoạch thực hiện cho sinh viên Khóa 

44 chính quy và Khóa 44 chất lượng cao như sau: 

- Từ 17/07/2021 đến 04/08/2021: đăng ký hình thức thực tập tốt nghiệp cho Khoa (theo 

đường link trên web Khoa, hạn cuối vào 23h59 ngày 04/08/2021). 

- Từ 21/07/2021 đến 23/07/2021: Giám đốc chương trình đào tạo sẽ tổ chức họp online 

với các sinh viên theo từng chuyên ngành để phổ biến yêu cầu thực tập (đường link sẽ 

được cập nhật theo thông báo này). 

- Từ 05/08/2021 đến 07/08/2021: theo dõi danh sách phân công GVHD trên web 

Khoa. 

- Từ 09/08/2021 đến 17/10/2021: thực tập tốt nghiệp và làm việc với giảng viên hướng 

dẫn. 
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