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1. Đăng ký thông tin doanh nghiệp

❖ Đối với DN thực tập do SV tự tìm, DN do Nhà trường

giới thiệu nhưng phải xét tuyển tại DN: SV nộp “Phiếu

đăng ký thông tin DN thực tập” về TT.HTDN để xem xét

và phê duyệt.

❖ Đối với DN thực tập do Nhà trường giới thiệu nhưng

không phải xét tuyển tại DN: SV đăng ký theo thời gian

quy định của Nhà trường, TT.HTDN xem xét và thông tin

đăng ký.





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DN THỰC TẬP 

(DN TỰ CHỌN)

Bước 1:
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công bố
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thực tập
(BM01)

Bước 4:
Điền đầy đủ thông tin của DN
đồng ý tiếp nhận và liên hệ DN
để ký tên xác nhận (không cần
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Lưu ý: 01 ngày làm việc tương đương với 02 buổi



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DN THỰC TẬP 

(ĐỐI VỚI DN DO TT.HTDN GIỚI THIỆU VÀ CÓ XÉT TUYỂN)

Bước 1
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Bước 3
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nghiệp thực tập về
TT.HTDN sau khi đã
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2. Thay đổi đơn vị thực tập

❖ SV chỉ được phép đổi đơn vị thực tập 01 lần trong vòng

02 tuần kể từ ngày thực tập chính thức. SV phải có

Đơn đề nghị được TT.HTDN sau khi thống nhất với Khoa

quản lý xem xét và phê duyệt.

❖ Thời gian thực tập: Thời gian SV tham gia thực tập tại

đơn vị thực tập là 12 tuần; Số buổi thực tập tại DN

tối thiểu 8 buổi/tuần.





HƯỚNG DẪN ĐỔI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 

1 Trong quá trình thực tập, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào, SV
phải báo với TT.HTDN

2
TT.HTDN sẽ trao đổi với SV và DN đang thực tập của SV để
tìm hiểu và xem xét lý do thay đổi đơn vị thực tập.
Nếu TT.HTDN xét thấy lý do là hợp lý, sẽ hướng dẫn cho SV
viết Đơn đề nghị thay đổi đơn vị thực tập (theo mẫu).

3
Đối với trường hợp, SV đã có DN thực tập mới, SV phải điền
vào Phiếu đăng ký thông tin DN (BM01) đã được đăng trên
website TT.HTDN, có chữ ký của DN thực tập mới và gửi về
cho TT.HTDN.

4 TT.HTDN sẽ thẩm định,
kiểm tra DN và phản hồi kết
quả cho SV biết.

Lưu ý: SV chỉ được phép đổi đơn vị thực tập 01 lần trong vòng 02 tuần kể
từ ngày thực tập chính thức.

5
SV chưa tìm được DN thực
tập mới, SV liên hệ TT.HDN
để được hỗ trợ.
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3. Xử lý vi phạm trong thời gian thực tập

Trong quá trình thực tập SV vi phạm nội quy thực tập của

Nhà trường hoặc đơn vị thực tập sẽ bị xử lý như sau:

❖ Vi phạm lần 1: Nhắc nhở;

❖ Vi phạm lần 2: Khiển trách, trừ 25% điểm tổng kết học phần;

❖ Vi phạm lần 3: Cảnh cáo, trừ 50% điểm tổng kết học phần;

❖Vi phạm lần 4: Không đạt kỳ thực tập tốt nghiệp nhận điểm F

(điểm 0/10)



Tiêu chuẩn 1: DN tiếp nhận thực tập phải có Giấy phép Kinh
doanh, có con dấu riêng, địa chỉ trụ sở, địa chỉ nơi thực tập.

* Đối với các tổ chức là cơ quan nhà nước, hành chính sự nghiệp
thì không yêu cầu Giấy phép Kinh doanh

* Đối với các tổ chức nước ngoài (không phải DN) thì phải được cấp
phép hoạt động tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức/Doanh nghiệp thực tập phải có thời gian 
hoạt động từ 12 tháng trở lên.

Tiêu chuẩn 3: Có phân công nhân sự chuyên trách hướng dẫn SV 
thực tập tại DN và thường xuyên liên lạc với TT.HTDN để thông báo 
về tình hình thực tập của SV tại DN.

Tiêu chuẩn 4: Đảm bảo bố trí thời gian thực tập tại doanh nghiệp tối
thiểu 8 buổi/tuần.

Tiêu chuẩn 5:Đảm bảo phân công công việc phù hợp với vị trí
tiếp nhận.

TIÊU CHUẨN DN TIẾP NHẬN SV THỰC TẬP



CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP KHÓA 10 
– ĐH 2016 & CĐ 2017 



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRANG THỰC TẬP 
“TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẾN KHỞI NGHIỆP”

Thời gian tổ chức: 10/02 – 16/02/2020

Địa điểm tổ chức: Hội trường

Nội dung: 05 workshop

1.Pháp luật lao động

2.Huấn luyện viết CV & Cover Letter

3.Kỹ năng hòa nhập trong môi trường văn hóa đa quốc gia

4.Làm gì để có một kỳ thực tập thành công!
5.Kỹ năng viết báo cáo và trình bày

Chương trình Mock-Interview:13-14/02/2019



Website:
https://www.uef.edu.vn/qhdn



https://www.facebook.com/cerUEF/



Mọi vấn đề về DN thực tập mà SV gặp như: không tìm
được đơn vị thực tập, đổi đơn vị thực tập, …SV liên hệ
TT.HTDN để được hỗ trợ qua các kênh sau:

THÔNG TIN HỖ TRỢ KHI GẶP VẤN ĐỀ VỀ DN 
TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP

Liên hệ trực tiếp TT.HTDN – UEF Campus
(276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình
Thạnh)

cer@uef.edu.vn
(028) 5422.6666 –
Ext: 027


