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HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY NHẬT KÝ THỰC TẬP  

- HỌC KỲ DOANH NGHIỆP  

 

“Nhật ký thực tập” (Internship reflective journal) nhằm chi tiết hóa thông tin công việc, kiến thức và kỹ năng mà sinh 

viên đã tiếp thu trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp. Nhật ký thực tập bao gồm nội dung công việc sinh viên thực hiện, 

kết quả và kinh nghiệm rút ra cho bản thân. Nhật ký thực tập được trình bày theo từng ngày và theo nội dung công việc. 

Nhật ký thực tập chiếm 15% tổng điểm đánh giá kết quả hoàn thành học kỳ doanh nghiệp của sinh viên.  

  

Hình thức trình bày nhật ký thực tập: Sinh viên hoàn tất Nhật ký thực tập theo mẫu dưới đây: 

 

  



 

 

TEMPLATE NHẬT KÝ THỰC TẬP: Sinh viên sử dụng theo mẫu trình bày bên dưới 

Thời gian Nội dung công việc Kết quả đạt được 
Bài học rút ra 

(kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

Tuần 1: từ ngày [..] đến ngày [..] 

Thứ [..] 

 

1. [...] [...] [...] 

 2. [...] [...] [...] 

Thứ [..] 

 

1. [...] [...] [...] 

Tuần 2: từ ngày [..] đến ngày [..] 

… … … … 

  



 

 

VÍ DỤ MINH HỌA: cách ghi nội dung nhật ký thực tập 

Thời gian Nội dung công việc Kết quả đạt được Bài học rút ra  

(kiến thức, kỹ năng, thái độ) 

Tuần 1: 01/10 – 07/10/2020 

Thứ Hai 

01/10/2019 

Gặp giáo viên hướng dẫn là ……. để được tư vấn, 

góp ý chọn đề tài, nghe hướng dẫn thực tập, những 

công việc cần làm trong kỳ thực tập, thời gian bắt 

đầu và hoàn thành thực tập tại công ty thực tập.  

- Phác thảo nhật ký thực 

tập 

- Kế hoạch thực tập 

- Cải thiện kỹ năng nghe & 

tổng hợp thông tin nhanh 

- Kỹ năng quản lý thời gian 

cá nhân & xây dựng lịch 

trình phù hợp 

Thứ Ba 

02/10/2019 

Liên hệ với công ty thực tập, được sự cho phép được 

thực tập tại công ty…. địa chỉ:….  

Xác nhận việc thực tập với 

DN 

- Hoàn thiện kỹ năng phỏng 

vấn qua điện thoại 

Thứ Tư-Năm 

03-4/10/2019 

Nghiên cứu, đọc tài liệu sơ bộ giới thiệu về công 

ty…và tham khảo tài liệu có liên quan đến ngành 

nghề, sảm phẩm, dịch vụ của công ty… 

Phác thảo công việc thực 

tập 

 

Thứ Sáu 

05/10/2019 

Tới công ty TNHH Kế Toán Đông Nam Á thăm quan, 

tìm hiểu sơ bộ về công ty, vị trí và các phòng ban. 

Phác thảo “giới thiệu tổng 

quan doanh nghiệp”. 

 

Tuần 2: 08/10 – 15/10/2020 

… … … … 



 

 

 


