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thrc hiÇn hoc phánthyc têp tót nghiÇp dói vÛi sinh viên nm cuói 11DTH

Thyc hien kê ho¡ch nm

hÍc 2020-2021 cça Truông ai

chuong trinh ào t¡o ngành Công nghÇ thông tin hÇ ¡i
Cn

cr

hÍc B¡c Liêu và

hÍc và Cao ng:

quyêt Ënh sô547/QD-DHBL, ngày 21/09/2020 vê viÇc "Ban hành Quy

dinh vê viÇc thrc hiÇn khóa lu-n tôt nghiÇp và hoc tâp các hoc phân tôt nghiÇp ôi vÛi
sinh viên

cao

ng,

dai hÍc ào t¡o theo hÇ thông tín chi"

Nay Khoa Công nghÇ thông tin l-p kê ho¡ch thrc tâp tôt nghiÇp nhu sau:
1. Myc tiêu
-

Cong tác Thrc tâp tôt nghiÇp t¡o diêu kiÇn cho sinh viên cuôi khóa úng dång

nghê nghiÇp t¡i các co quan hành chính, su nghiÇp, các xí nghiÇp, doanh nghiÇp, các
co so sån xuât, kinh
doanh, các truong hÍc (goi tt là các on vi) nhäm cûng cô và
nang cao nh-n thrc vë vai trô, úmg dung cça Công nghÇ thông tin trong cuÙc
sông,
trong su nghiÇp.
Sinh viên dugc tiêp c-n vÛi công viÇc thrc
nang ã hÍc vào giài quyêt các vân dê d·t ra theo nÙi

tê, v-n dung các ki¿n théc, ky
dung yêu câu thuc t-p.
Sinh viên thây uãc khå nng to lón và su phát triên cça
công nghÇ thông tin
(CNTT) trong thÝi ¡i ngày nay và triên vong cça viÇc úung dung vào thåc tê ö ViÇt

Nam.

-

khä nng

Boi duong cho sinh viên tinh cm yêu
tyu hÍc, tu nghiên cúu.

nghê, ý théc tu giác hÍc t-p, rèn luyên,

2. Yêu cu
Trên

nÙi dung, yêu câu myc tiêu thrc t-p và tinh hinh thrc tê ó các don
vieên biêt phân tích, tông hop, dê xuât các
giäi pháp siù dång CNTT ê giái
co

sß

vi, sinh
quyêt các công viÇc có liên quan.
Sinh viên biêt v-n
noi dung thrc tâp ·t ra.
-

-

dång các kiên théc, ký nng

hÍc vào viÇc thåc hiÇn các

Cuoi dot thrc tâp, sinh viên phài hoàn thành nÙi dung ê

tài duÛi

d¡ng sån

pham phàn mêm kèm theo báo cáo thu ho¡ch, các ý kiên nh-n xét cça don vË thtrc tâp.
3. Noi dung

thuc

Thoi gian thrc tâp tôt nghiÇp cça sinh viên d¡i hÍc là 8 tuân.
t-p sinh viên phäi hoàn thành các nÙi dung công viÇe nhu

sau

Tim hieu tinh hinh cça các on vi:
Trang 1

Trong thÝi gian

nm duoc nhïïng vân dê co b£n cça on
Qua tim hiêu thuc tê sinh viên phåi
cça on vË, tinh hinh trang bË các phuong tiÇn
vi thuc t-p: tô chéc, bÙ máy, nhiÇm vu
CNTT..

- Khdo sát tinh hinh si dung cóng nghÇ thông tin:
Ve

ung dång Tin hÍc phåc

vå

công tác quàn lý, diêu hành, sån xuât, kinh

doanh

cça don vj. Cu thê là:
+Các công viÇc d úng dång Tin hÍc trong quán ly.
+Các cong viÇc chua úng dång Tin hoc ho·c úng

dung chua nhiêu trong

quan lý.
+Dê xuât các giài pháp cân sù dung Tin hÍc trong quån lý ê

dËnh huóng

viét sàn phâm phàn mêm.
Ap dung chuyên món vào giài quyét thve tien don vi

-

Sinh viên vê mÙt don vi thårc t-p duçc tó chéc thành nhóm tu 2 -3 sinh viên,
trong ó có 01 nhóm truong. ôi vÛi hÇ không chính quy, nêu sinh viên có yêu câu,
khoa ê nghË hiÇu truong xem xét cho sinh viên thrc hiÇn Ùc l-p ê tài thrc t-p tôt
nghiep. Möi nhóm thyre tâp së có ít nhât 2 nguoi huÛng dàn: 01 cá nhân huóng dän t¡i
don vË thrc t-p (huóng dân nghiÇp vu thuc tâp), 01 giáng viên huóng dn chuyên môn
Khoa CNTT (huÛng dän kiên théc).

Can cr vào yêu câu cça công tác thure t-p tót nghiÇp vàthåc té cça các on viË,
sinh viên ty chon dê täi phù hop Ã làm nÙi dung thye t-p. Mõi nhóm phâi hoàn thành
cho don thre
công nghÇ thông tin liên quan ¿n các l+înh våc: quàn
vi
lý nhân su, quán lý kêt quå hÍc t-p, quån lý xuât nh-p hàng ho[, v-t tu, thiêt kê trang

t-p 01 såän phâm

Web...
Moi phân mêm phài thÃ hiÇn bäng nhiêu môun.
phäi chju trách nhiÇm thrc hiÇn ít nhât 01 môdun.

Môi thành viên trong nhóm

ViÇc xây dyng Á cuong phân mêm và phân công thành viên thuc hiÇn, các
nhóm phài hoàn thành và ugc giäng viên huóng dân
truóc khi
chuyên môn ông

chính thúc thuc hiÇn.
San

phâm phân mêm phâi có tinh thuc tien,

vùa áp

úng nÙi dung, yêu càu de
t-p vëa áp úrng yêu câu quan lý cça don vj thåc t-p và có khå nng sç dång
Phàn mêm ph£i có tính bào m-t dï liÇu, hinh thúc
ep, tôc Ù nhanh, dung
luong gon, nhô, khuyên khích sinh viên thiêt kê phân mêm mß ê ngudi sù
dång có
thê hoàn thiÇn thêm.
tài thurc
lâu dài.

Sau khi hoàn thành dãt thrc t-p, các nhóm
nÙp l¡i sån phâm phân mêm và báo
cáo thu hoach, phiêu ánh giá thrc
têp cça tëng cá nhân, báo cáo ê tài truóc hÙi ông
dánh giá.

Dôi vÛi sinh viên ¡i hÍc, yêu câu vê
nÙi dung thirc t-p phài
cao dang thÃ hiÇn ô tiính sáng t¡o và
quy mô cua ê
tài.

Trang 2

cao

hon sinh viên

4. Chi tiét thoi gianthre hiÇn (kho£ng 6 tuàn): "TTTN quy dinh là 4 chi: 1 chi là 4
gio, tong cong 180 gio làm viÇc. 180/8=23 ngày tuong arong 6 tuan làm viÇc"

B phân thyc hiÇn

Noi dung

Thoi gian
Ngày 01/02/2021

03/2/-04/2/2021

Ngày 05/02/2021

22/02-28/02/2021

Pho bi¿n ké ho¡ch thåc t-p
nghiep cho sinh viên

Sinh

viên

thành

totKhoa

l-p các

Lop

TTTN và gri vê khoa

Tông hop danh sách sinh viên và Khoa
các dja diêm sinh viên TTTN
Duyêt danh sách sinh viên
TTTN, phân công giäng viên | Khoa, phòng ào t¡o

huóng dân
Ngày 12/3/2021
15/3-25/4/2021

Trien khai nÙi dung thrc tip
nghiÇp cho sinh viên

tot

Khoa, GVHD, SV
UONE

Sinh viên thuc hiÇn nÙi dung| Sinh viên, GVHD
TTTN

6 tuan)
26/4/2021 dên 9/5/2021

Ngày 10/5/2021

12/5-19/5/2021

Sinh viên hoàn thành hô

so

bieu mau có liên quan.
Sinh viên nÙp

bâo

cao

và

Sinh viên

(theo quy Ënh) vê khoa.

| Sinh viên, Khoa

Báo cáo dè tài và ánh giá két

Hoi dong chám è tài

quå thyc tap tot nghiÇp

cça khoa

5. Liên hÇ don viË, kiem tra sinh viên trong thÝi gian thre tâp
- Nhàm t¡o môi quan hÇ lâu dài vói on vË thrc t-p, nm b¯t và iêu chinh kip
thoi nÙi dung giäng dy vÛi viÇc làm thuc tê.
- Trên co so kiêm tra tinh chuyên càn sinh viên thrc têp, giäi áp
mc

khó khn

nhîng thãc

trong quá trình thuc t-p.

Dugc su cho phép cça länh ¡o truÒng lnh
dan se cócác buôi làm viÇc vói don vË nhu sau:

¡o

khoa và giáng viên huÛng

Dot 1: Du kién khi sinh viên bát âu ên co sß ngày 15/03 gidng viên huóng
dãn và sinh viên cùng ¿n don vi thre t-p e làm viÇc, trao Õi thöi gian, nÙi dung
chuong trinh thårc t-p

Dot 2: Du ki¿n truóc khi sinh viên k¿t thúc thrc tâp on vË và chuân bË viêt

báo cáo, hoàn thiÇn chuong trinh ê

viên huóng dan ên

nÙp và báo cáo truóc hÙi ông

kiêm tra công viÇc thrc tâp sinh viên.

Trang 3

ngày 12/04 giäng

Al HO
ACLIE

6. Dánh giá kêt quà thyc t-p

Sau khi hoàn thânh dot thuc t-p, mõi SV dugc dánh giá két quà xép logi riêng
cn

cí vào các nÙi dung dat duoc nhu sau:

Dánh giá tëng mat:
+ Ythéc tó chérc ký lu-t (goi t¥t là TCKL): Do don vi huóng dân thsuc
t-p dánh giá.

+ Dánh giä két quå thåc t-p (goi tt là GTT):
+ Dánh giá sán phâm phân mèm cn

GV huóng dân thåc t-p.

cé vào môdun do bàn thân thyc

hiÇn (DET). Các nhómthårc t-p báo cáo vÛi HÙi Ùng dánh giá.
Diêm tong hop thyc t-p:
-

+Công thrc ánh giá các nÙi dung thåe t-p nhu sau:
Diêm TTTN(TCKL + GTT

+DÐT x 3)/5

+Dièm dánh giák¿t quà tông hop cuà sinh viên cuói dot TTTN duoe tinh
theo thang diêm 10 do HÙi ông châm ê tài trurong ai hÍc B¡c Liêu thårc hiÇn.
+ Nhïng sinh viên không tham gia thyc t-p hoc

có iêm

chua d¡t thi

phäi thuc tâp l¡i theo kê ho¡ch hÍc t-p cça khóa hÍc tiêp theo vào nm hÍc sau.
7. Dr trù kinh phí:

Công tác phí thrc hiÇn theo Qui chê Chi tiêu nÙi bÙ, kinh phí t¡m tính nhu sau:

Sô lrgng

Noi dung

STT

1.060.000 ông

IDura Sv, liên hÇon vËthre t-p

aDjaiêm
Tien

Càn tho

xe (TP Cân Tha-Bac Liêu)

100.000 ông

2

Tiên công tác phí

II

Kiem tra SV trroc khi kêt thúíc

a Dja diêm Cân tho
2
b b
1

Tien xe (TP Cân Tho- Bac Liêu)

Tiên cong tác phí
Dia iêm

3x2x90.000 dông

2x60.000 ông

Tiên xe (Cà Mau - Bac Liêu)

1

840.000 dông

3x100.000Óng|

2 Tiên côngtác phi
bDja diêm Cà mau

Tong

540.000 dông

300.000 dông|
220.000 ông
120.000 dông
100.000dông
1.060.000 ông
840.000 dông

3x2x90.000ông|

3x100.000 ông

Cà mau

540.000 dông
300.000 ông
220.000 dông

Tien xe (Cà Mau - Bac Liêu)

2 Tiên côngtác phí

2x60.000 Óng

120.000 ôong

100.000 ông

100.000dông

Tong kinh phí (I+)
(Hai triêu mÙt trm hai chyc ngàn dong chn)

Trang 4

2.120.000Óng

8. To chrc thre hiÇn
- Chù tri: Ban chç nhiÇm Khoa công nghÇ thông tin.
- ôi

tuong thrc hiÇn: gi£ng viên huóng dân, sinh viên.

HIEU TRUÖNG

TRUÓNG KHOA

Ngô Drc Luru

