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THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ HỌC KỲ DOANH NGHIỆP 

CHUYÊN NGÀNH TCDN, TCQT, ĐT, BẬC CỬ NHÂN HỆ CQ, CLC KHÓA 45 & CÁC 

KHÓA TRƯỚC TRẢ NỢ HỌC PHẦN 

 

Căn cứ vào kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy năm 2022 do 

Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên ban hành ngày 26/04/2022, Khoa Tài chính thông 

báo cho sinh viên chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính Quốc tế, Đầu tư Tài chính, 

một số nội dung và kế hoạch làm việc như sau: 

 

Thời gian Công việc Phụ trách/ 

thực hiện 

Ghi chú 

Từ 27/05 

đến 30/05 

Sinh viên đăng ký học phần Khóa 

luận tốt nghiệp hoặc học phần 

Học kỳ doanh nghiệp 

www.student.ueh.edu.vn  

Từ 27/05 Phòng DSA cấp giấy giới thiệu 

cho sinh viên. 

Sinh viên liên hệ đơn vị thực 

tập. 

Phòng DSA 

 

Sinh viên 

 

Từ 27/05 

đến 05/07 

Sinh viên đóng học phí tại ngân 

hàng OCB 

 

Sinh viên 

 

SV hoàn thành thủ tục 

đóng học phí đúng 

hạn 

06/07 Khoa phổ biến kế hoạch thực tập, 

yêu cầu KLTN và HKDN 

Khoa Tài chính Giờ và địa điểm sẽ 

thông báo trên 

Website Khoa Tài 

chính: sof.edu.vn 

Từ 06/07 

đến 20/07 

Sinh viên đăng ký hình thức 

HKDN hay KLTN, ngôn ngữ 

(TV hoặc TA).  

Sinh viên Đăng ký trên Google 

form sof.edu.vn 

23/07 Khoa công bố danh sách GVHD Khoa Tài chính Xem trên sof.edu.vn 

Từ 08/08 

đến 16/10 

Thực tập, hoàn thành khóa luận 

tốt nghiệp 

Sinh viên 

GVHD 

 



17/08 - Hạn cuối nộp hồ sơ học kỳ 

doanh nghiệp cho Khoa: gồm 

mẫu 1, 2 hoặc 3 hoặc 4 tùy theo 

trường hợp. 

(Mẫu 1: bắt buộc phải có ký 

tên, đóng dấu của Doanh 

nghiệp). 

- Hạn cuối nộp đăng ký viết 

KLTN bằng tiếng Anh 

Sinh viên 

 

Nộp bản giấy trực tiếp 

tại văn phòng Khoa. 

 Sau thời hạn quy 

định, Khoa sẽ không 

giải quyết các trường 

hợp trễ             

20/08 Khoa công bố danh sách chính 

thức SV thực hiện HKDN và 

danh sách SV thực hiện KLTN 

 Xem trên sof.edu.vn 

Từ 12/7 

đến 09/09 

Sinh viên thay đổi hình thức 

thực tập so với hình thức thực 

tập đã đăng ký ban đầu thì nộp 

đơn xin chuyển lớp học phần 

bản giấy (mẫu 9) tại Văn 

phòng Khoa. 

Sinh viên Sinh viên chỉ được 

chuyển đổi 1 lần. 

Tải mẫu trên Website 

Khoa Tài chính: 

sof.edu.vn 

Ngày 18/10 Hạn cuối nộp Khóa luận tốt 

nghiệp, báo cáo HKDN cho Khoa 

Sinh viên 

Thư ký Khoa 

SV nộp KLTN theo 

hướng dẫn của Khoa 

Ngày 12/11 Hạn cuối Khoa nộp điểm KLTN, 

HKDN cho phòng Đào tạo 

GVHD 

Thư ký Khoa 

 

Lưu ý:  

- Sinh viên đọc kỹ, thực hiện các yêu cầu và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu 

tương ứng. Sau thời hạn quy định, Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp nộp 

Hồ sơ trễ.             

- Căn cứ các mốc thời gian trên, đề nghị các Giảng viên hướng dẫn, Thư ký khoa 

và Sinh viên triển khai công việc đúng tiến độ của nhà trường. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ  GVHD 

hoặc văn phòng Khoa theo số điện thoại 028.35265829 hoặc mail 

kimdungtcdn@ueh.edu.vn 

  

 KHOA TÀI CHÍNH 
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