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THÔNG BÁO 
VỀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2022 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO & BẢO HIỂM (BẬC CỬ NHÂN HỆ CHÍNH 
QUY KHÓA 45 & CÁC KHÓA TRƯỚC TRẢ NỢ HỌC PHẦN) 

 

1. HỌC KỲ DOANH NGHIỆP 

1.1. Yêu cầu đơn vị thực tập: Bắt buộc 

1.2. Điều kiện thực hiện 

A. Doanh nghiệp 

- Phải có lĩnh vực hoạt động gắn với chuyên môn của chuyên ngành đang học, hoặc ít 

nhất có thể tiếp cận đúng chuyên môn của chuyên ngành đang học trong phạm vi của 

chủ đề/bài tập thực tập;  

- Phải đảm bảo cho sinh viên thực hiện các hoạt động thực tập; 

- Sinh viên được tiếp cận dữ liệu cần thiết để viết báo cáo thực tập; 

- Phải đảm bảo hướng dẫn thường xuyên về kinh nghiệm thực tế bởi ít nhất một nhân 

sự của cơ quan thực tập;  

- Đồng ý thực hiện các thủ tục quản lý học phần thực tập tốt nghiệp của UEH như: 

Phân công người hướng dẫn và ký danh sách phân công người hướng dẫn; Hướng 

dẫn và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên trong thời gian thực tập tại đơn vị 

(theo mẫu số …..).  

B. Chủ đề thực hiện học kỳ doanh nghiệp 

- Phù hợp với chuyên ngành thực tập tốt nghiệp; 

- Được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn. 

C. Hồ sơ 



- Danh sách phân công người hướng dẫn tại doanh nghiệp (mẫu 1, có ký tên, đóng dấu 

của Doanh nghiệp); 

- Hợp đồng cộng tác – Mẫu 3 (trong trường hợp người hướng dẫn đồng ý nhận thù lao 

từ UEH) hoặc Đề nghị không nhận thù lao – Mẫu 4 (trong trường hợp người hướng 

dẫn không nhận thù lao từ UEH) – mẫu đính kèm, có ký tên; 

- Đơn đề nghị thực hiện học kỳ doanh nghiệp có sự đồng ý và ký tên của giảng viên 

hướng dẫn – Mẫu 5. 

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ: trực tiếp tại văn phòng Khoa trước ngày 17/08/2022. 

D. Đánh giá kết quả 

-  Đánh giá kết quả: 60% là giảng viên hướng dẫn, 40% là người hướng dẫn tại DN. 

- Bài nộp: bao gồm: 

• Kế hoạch thực tập - Mẫu 6 (theo yêu cầu của giảng viên).  

• Nhật ký thực tập - Mẫu 7 

• Báo cáo kết quả thực tập - Mẫu 8 (bắt buộc và phải có xác nhận của đơn vị 

thực tập). 

2. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

2.1. Yêu cầu đơn vị thực tập: Không bắt buộc 

2.1. Điều kiện thực hiện 

A. Doanh nghiệp 

- Không bắt buộc có đơn vị thực tập; 

- Tuy nhiên, khuyến khích sinh viên thực tập tại doanh nghiệp để tiếp cận thực tiễn; 

B. Chủ đề thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

- Phù hợp với chuyên ngành đang học; 

- Được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn. 

C. Hồ sơ 

- Đơn đề nghị thực hiện khóa luận tốt nghiệp có sự đồng ý và ký tên của giảng viên 

hướng dẫn – Mẫu 10 



- Đơn đề nghị viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh: Sinh viên đủ điều kiện (xem chi tiết 

trong thông báo riêng cho trường hợp viết khóa luận bằng tiếng Anh) điền vào đơn đề nghị 

viết khóa luận bằng tiếng Anh (có ý kiến của giảng viên hướng dẫn) nộp về văn phòng 

Khoa; 
- Thời hạn cuối nộp hồ sơ: trực tiếp tại văn phòng Khoa trước ngày 17/08/2022. 

D. Đánh giá kết quả 

- Đánh giá kết quả: 100% do giảng viên của Khoa đánh giá (tổ chấm gồm 2 người: 

giảng viên hướng dẫn và 01 giảng viên khác do Khoa phân công); 

- Bài nộp: Paper gốc tham khảo; Đề cương chi tiết; Dữ liệu, số liệu nghiên cứu (theo 

yêu cầu của giảng viên); Toàn văn khóa luận tốt nghiệp (bắt buộc). 

3. LƯU Ý QUAN TRỌNG 

- Sinh viên nào có sự thay đổi so với đăng ký ban đầu với phòng Đào tạo thì nộp đơn 

xin chuyển lớp học phần (Mẫu 9) tại Văn phòng Khoa để hoàn tất thủ tục trước thời 

hạn quy định. 

- Ngày 20/08/22, Khoa sẽ công bố danh sách chính thức sinh viên thực hiện Học kỳ 

doanh nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp./. 

 KHOA TÀI CHÍNH 

 TRƯỞNG KHOA 
 

 

 


