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THÔNG BÁO 

Về việc thực tập và tốt nghiệp của các lớp  

20CH1A-B, 20CĐ1A-B, 21TQ1A-B và 21TQ1C 

 

Thực hiện tiến độ đào tạo năm học 2022-2023, nhà trường triển khai kế hoạch thực 

tập của các lớp 20CH1A-B, 20CĐ1A-B, 21TQ1A-B và 21TQ1C cụ thể như sau: 

1. Sinh viên các lớp 20CH1A-B: 

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: từ 26/9/2022 đến 06/11/2022(6 tuần) 

- Thời gian xét kết quả tốt nghiệp: dự kiến từ 05/12/2022 đến 25/12/2022  

 Từ ngày 07/11/2022 tất cả các sinh viên xem lại điểm môn học, các lịch thi lại, 

kiểm tra lại các môn chưa đạt yêu cầu. 

2. Sinh viên các lớp 20CĐ1A-B: 

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: từ 26/9/2022 đến 06/11/2022 (6 tuần) 

- Thời gian xét kết quả tốt nghiệp: dự kiến từ 05/12/2022 đến 25/12/2022  

 Từ ngày 07/11/2022 tất cả các sinh viên xem lại điểm môn học, các lịch thi lại, 

kiểm tra lại các môn chưa đạt yêu cầu. 

3. Sinh viên các lớp 21TQ1A-B: 

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: từ 07/11/2022 đến 18/12/2022(6 tuần) 

- Thời gian xét kết quả tốt nghiệp: dự kiến từ 06/02/2023 đến 26/02/2023  

Từ ngày 19/12/2022 tất cả các sinh viên xem lại điểm môn học, các lịch thi lại, 

kiểm tra lại các môn chưa đạt yêu cầu. 

4. Sinh viên lớp 21TQ1C: 

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: từ 13/02/2023 đến 26/3/2023 (6 tuần) 

- Thời gian xét kết quả tốt nghiệp: dự kiến từ 24/4/2023 đến 14/5/2023  



Từ ngày 27/3/2023 tất cả các sinh viên xem lại điểm môn học, các lịch thi lại, 

kiểm tra lại các môn chưa đạt yêu cầu. 

 Lưu ý: Học sinh sinh viên phải hoàn thành đầy đủ hồ sơ nhập học, bản sao bằng 

THPT và các chứng chỉ anh văn, tin học trước thời điểm xét tốt nghiệp.  

 Các khoa chuyên môn căn cứ kế hoạch thực tập trên, triển khai việc thực tập thực 

tế tại doanh nghiệp cho các học sinh sinh viên thuộc khoa quản lý, phân công giáo 

viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và chủ động thực hiện việc cho học sinh sinh viên 

bảo vệ đồ án đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Các khoa, phòng; 

- HSSV; 

- Đăng web; 

- Lưu: VT, P.ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Quang 

Phạm Xuân Khang 
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