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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA TÀI CHÍNH 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CỐ VẤN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP 
(INTERN EVALUATION OF SUPERVISOR) 

 
Tên cơ quan thực tập: ______________________________________________________________ 
(Organization name)        
 

Thực tập sinh: ____________________________________________________________________ 
(Intern’s name)  
 

Cố vấn thực tập: __________________________________________________________________ 
(Supervisor’s name)        
 

Vị trí/công việc của thực tập sinh: ____________________________________________________ 
(Intern’s position or assignment)  
 

Chủ đề của thực tập sinh ____________________________________________________ 
(Internship report’s titte)  
 

Ngày bắt đầu thực tập: ____________________ Ngày kết thúc thực tập: _____________________ 
(Starting date of internship)                               (End date of internship) 
 

Khoa Tài chính xin chân thành cám ơn Quý cơ quan đã tiếp nhận sinh viên thực tập học kỳ 
doanh nghiệp tại Quý cơ quan.  

Khoa Tài chính cũng xin chân thành cám ơn Quý Ông/Bà cố vấn đã hướng dẫn, đánh giá và 
giúp đỡ sinh viên UEH trong học kỳ doanh nghiệp vừa qua.  

Để hoàn tất chương trình học kỳ doanh nghiệp, Quý Ông/Bà vui lòng điền vào Phần I và II của phiếu 
đánh giá này khi kết thúc thời gian thực tập của sinh viên và thảo luận kết quả đánh giá với sinh viên 
để giúp sinh viên phát triển nghề nghiệp trong tương lai.  

 
Một lần nữa, Khoa Tài chính – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chân thành cảm ơn và đánh 
giá cao sự hỗ trợ của Quý cơ quan, các cố vấn thực tập dành cho Khoa, Trường và các thực tập sinh 
trong quá trình thực hiện học kỳ doanh nghiệp.  

 
Trân trọng. 

 



2 
 

Phần I – Thành tích của thực tập sinh 
(Part I – Performance of intern)  
 
Ông/Bà vui lòng cho ý kiến đánh giá thành tích của thực tập sinh tại cơ quan của Ông/Bà bằng cách 
cho điểm vào mỗi tiêu chí dưới đây. (Please evaluate your intern’s performance by providing scores 
for each of the following criterion) 
 

Tiêu chí Điểm Ghi chú 

1. Tuân thủ quy định thời gian làm việc (Punctuality) 
(1 điểm) 

  

2. Tuân thủ các quy định khác của cơ quan 
(Compliance with organization’s regulations) (1 
điểm) 

  

3. Kỹ năng giao tiếp (Communication skills) (1 điểm)   

4. Các kỹ năng phân tích – kỹ năng tư duy phản biện 
và giải quyết vấn đề (Analytical skills – critical 
thinking and problem solving skills) (1 điểm) 

  

5. Các kỹ năng máy tính (Computer skills) (1 điểm)   
6. Các kỹ năng làm việc nhóm (Team working skills) 
(1 điểm)  

  

7. Hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn quy 
định (Meet deadlines) (1 điểm) 

  

8. Thực hiện một cách hiệu quả các hoạt động và công 
việc được giao (Effectively perform activities and 
tasks assigned) (1 điểm) 

  

9. Có các mục tiêu thực tập rõ ràng (Clear learning 
outcomes/objectives) (1 điểm) 

  

10. Có kế hoạch hoạt động rõ ràng (Clear action plans) 
(1 điểm) 

  

TỔNG ĐIỂM  
THANG ĐIỂM 10, ĐIỂM ĐƯỢC LÀM TRÒN ĐẾN 0,5 
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Phần II – Đề xuất cho thực tập sinh 
(Part II - Recommendations for intern) 
 
Ông/Bà vui lòng cho ý kiến của mình đối với các câu hỏi dưới đây. Các đề xuất của Ông/Bà sẽ  giúp 
cho thực tập sinh cải thiện bản thân để phát triển nghề nghiệp trong tương lai. (Please provide your 
ideas toward the questions below. Your recommendations will help the intern to improve 
himself/herself and develop his/her furure professional career). 
 

11) Những điểm mạnh quan trọng của thực tập sinh là gì?  
(What do you consider the main strengths of this intern?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Những lĩnh vực nào thực tập sinh cần hoàn thiện để trở nên tốt hơn? 
(What areas does the intern need to improve?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ngày _________________ 
Chữ ký của cố vấn thực tập 
(Supervisor’s Signature) 
 


