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KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
NĂM HỌC 2021 - 2022 

Dành cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2018 
Và sinh viên các khóa cũ chưa thực tập 

 
Do tình hình dịch bệnh Covid và để bảo đảm tiến độ học tập của sinh viên, 

khoa Công nghệ Thông tin dự kiến mở môn Thực tập tốt nghiệp của khóa 2018 
vào học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2021-2022.  

Sinh viên khóa 2018 cân nhắc kỹ trước khi đăng ký môn Thực tập tốt 
nghiệp. 

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TTTN Ở HK1/21-22 

SV khóa 2018 các ngành chỉ nên đăng ký môn TTTN ở HK1/2021-2022 
khi đã liên hệ xin được nơi thực tập. 

Riêng đối với sinh viên khóa 2018 ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có 
nguyện vọng làm KLTN (đề nghị đọc kỹ điều kiện được làm khóa luận) phải 
đăng ký TTTN vào HK1/21-22 vì TTTN là phần đầu của KLTN. 
Lịch triển khai TTTN vào HK1/21-22 như sau: 

 
NỘI DUNG THỜI GIAN GHI CHÚ 

Liên hệ địa điểm thực tập: 
Sinh viên phải đảm bảo tự 
liên hệ được nơi thực tập 

Từ tháng 9/2021  

Ban chủ nhiệm Khoa họp 
với toàn thể sinh viên thực 
tập phổ biến kế hoạch thực 
tập tốt nghiệp. 

- Ngành HTTTQL: 08g00 
20/09/2021 
- Ngành KHMT, CNTT: 14g00 
20/09/2021 

Sinh hoạt Online theo thông 
báo trên Web 

Đăng ký thông tin thực tập 
tốt nghiệp 

Từ 18/10/2021 đến hết ngày 
20/10/2021 

Link đăng ký: 
https://forms.gle/cL1gTu1vUNkFE3bT9  

Đăng ký môn học thực tập 
tốt nghiệp trực tuyến 

Theo lịch đăng ký môn học 
học kỳ 1/2020-2021 của 
phòng Quản lý đào tạo. 

 

Thông báo danh sách giảng 
viên hướng dẫn và lịch gặp 
giảng viên (dựa trên danh 
sách sinh viên đăng ký môn 
học thực tập và thông tin 
thực tập)  

23/10/2021 
Xem thông báo trên Web 

Khoa  

Sinh viên Thực tập tốt 
nghiệp trong vòng 10 tuần 

Từ 1/11/2021 đến 09/01/2022  

Sinh viên nộp báo cáo Thực 
tập tốt nghiệp  

17, 18/01/2022 
Xem thông báo trên Web 

Khoa vào ngày 22/12/2021 



 

II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KÝ TTTN Ở HK1/21-22 

Nếu không đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp ở HK1/21-22 thì SV khóa 
2018 các ngành có thể đăng ký 02 môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp, theo 
bảng hướng dẫn sau: 
 

 
VĂN PHÒNG KHOA CNTT 

Ngành 
Khoa học máy tính 

Ngành 
Công nghệ Thông tin 

Ngành Hệ thống 
Thông tin Quản lý 

SV chọn 2 môn chưa 
học trong danh sách 
sau:  
- Lập trình Java  
- Công nghệ phần mềm  
- Kiểm thử phần mềm 
- Chuyên đề 
- Lập trình cơ sở dữ liệu 
(*) 
- Quản trị cơ sở dữ liệu 
(*) 
- Cơ sở dữ liệu nâng 
cao (*) 
- Quản trị mạng (*) 
- Mạng máy tính nâng 
cao (*) 
- Lập trình web (*) 
- Xử lý ảnh (*) 
- Đồ họa máy tính (*) 
Lưu ý: 
SV chỉ được chọn các 
môn học (*) làm môn 
thay thế KLTN khi đã 
đạt 2 môn học trong 
phần tự chọn của 
6.2.2.2 trong chương 
trình đào tạo. 

SV chọn 2 môn chưa 
học trong danh sách 
sau:  
- Lập trình Java  
- Lập trình cơ sở dữ liệu  
- Lập trình web 
- Đồ họa máy tính  
- Chuyên đề 
 

1/ Chọn 1 môn chưa 
học trong danh sách 
sau: 
- Lập trình Java 
- Lập trình web 
- Công nghệ phần mềm 
- Lập trình giao diện  
- Chuyên đề 1 
2/ Chọn 1 môn chưa 
học trong danh sách (có 
thể đăng ký chung với 
các khoa khác cùng mã 
môn học): 
- Quản trị nhân lực  
- Quản trị tài chính  
- Quản trị Marketing  
- Thiết lập và thẩm định 
dự án đầu tư  
- Quản trị chiến lược. 


