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I. HÌNH THỨC 1: KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 

Khoá luận tốt nghiệp là hình thức hoàn thành kỳ TTTN dưới dạng một công trình nghiên cứu mang 

tính ứng dụng dành cho những sinh viên đã hoàn thành 6 học kỳ chuyên môn tại Khoa. 

Mục đích giúp sinh viên vận dụng, nâng cao các khối kiến thức và kỹ năng đã được trang 

bị tại trường và phát huy sở trường của mình nhằm nghiên cứu thực trạng một hoặc nhiều vấn đề 

đang phát sinh trong công việc thực tập tại DN, lựa chọn phương pháp phù hợp để tìm ra nguyên 

nhân và đề xuất giải pháp thực tiễn cho DN. 

 

Kết quả của KLTN được đánh giá dựa trên các biểu mẫu, hoàn tất theo đúng giai đoạn và 

lưu trữ theo quy định hiện hành của Khoa KDQTM-UEH: 

• Khoá luận tốt nghiệp: là sản phẩm báo cáo lại nỗ lực nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá, 

và xây dựng giải pháp cho vấn đề thực tập của SV sau 12 tuần thực tập tại DN. 

• Bản nhận xét của doanh nghiệp: đơn vị tiếp nhận sinh viên nhận xét và góp ý về kết quả 

công việc, kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn, thái độ làm việc của sinh viên. 

• Bản đánh giá của GVHD: giảng viên đánh giá nội dung, hình thức của KL tốt nghiệp; tính 

chuyên cần, thái độ làm việc của sinh viên. 

***  Điểm số của KLTN được chấm bởi GVHD và GV chấm 2 
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       Sinh viên tham khảo các biểu mẫu theo link: https://kqm.ueh.edu.vn/hoc-ky-doanh-nghiep/ 

 

II. HÌNH THỨC 2: HỌC KỲ DOANH NGHIỆP 

Học kỳ doanh nghiệp, là kết quả hợp tác đào tạo giữa UEH, khoa KDQTM và doanh nghiệp là một 

hình thức mang tính thực hành nghề nghiệp của học phần “Thực tập và tốt nghiệp” và được quy 

định chi tiết trong chương trình đào tạo từng ngành / chuyên ngành của khoa Kinh doanh quốc tế – 

Marketing.  

Mục đích giúp sinh viên vận dụng, cũng như củng cố và bổ sung những kiến thức đã học để 

giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn theo ngành học. Đồng thời, Học kỳ doanh 

nghiệp còn giúp sinh viên rèn luyện phương pháp, kỹ năng làm việc, kỹ năng tổ chức tại doanh 

nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm thị trường lao động ngay sau khi kết thúc quá 

trình đào tạo. 

Kết quả của HKDN được đánh giá dựa trên các biểu mẫu, hoàn tất theo đúng giai đoạn và 

lưu trữ theo quy định hiện hành của UEH: 

• Nhật ký HKDN: mô tả công việc được thực hiện hàng tuần, trong đó chú trọng các kỹ năng 

như giao tiếp, kỹ năng làm việc, tham gia các cuộc họp của sinh viên tại doanh nghiệp. 

• Báo cáo HKDN: thể hiện toàn bộ những kinh nghiệm đã thu hoạch được trong quá trình 

thực tập tại doanh nghiệp; bao gồm: mục tiêu học tập, những hiểu biết về tổ chức, ngành 

nghề và lĩnh vực nghề nghiệp. 

• Bản đánh giá của doanh nghiệp: đơn vị tiếp nhận sinh viên đánh giá kết quả công việc, 

kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn, thái độ làm việc của sinh viên. 

• Bản đánh giá của GVHD: giảng viên đánh giá nội dung, hình thức Nhật ký thực tập và 

Khoá luận tốt nghiệp; tính chuyên cần, thái độ làm việc của sinh viên. 

 

*** Điểm số của HKDN được chấm bởi DN (30%) và GVHD (70%) 

      Sinh viên tham khảo các biểu mẫu theo link: https://kqm.ueh.edu.vn/hoc-ky-doanh-nghiep/ 

 

*** Lưu ý đối với Hình thức 1&2, Khoa Kinh doanh quốc tế -Marketing cho phép SV thực tập tại 

địa phương nơi đang cư trú, hoặc tiến hành thực tập online theo hướng dẫn của DN phụ trách. Cả 

hai hình thức 1&2 đều bắt buộc sinh viên phải thực tập tại DN và có dấu mộc chứng nhận từ DN.  

 



 

III. HÌNH THỨC 3: DỰ ÁN DOANH NGHIỆP (dành cho SV không thể thực hiện 1 trong 2 hình 

thức trên do điều kiện dịch bệnh tại địa phương hoặc bị cách ly/phong toả) 

Dự án doanh nghiệp là hình thức được áp dụng thay thế cho 2 hình thức truyền thống trong mùa 

dịch Covid-19 năm 2021 tại khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing. 

Mục tiêu: 

• Đảm bảo được việc thực hiện kỳ thực tập tốt nghiệp đúng hạn trong trường hợp SV không 

tìm được chỗ thực tập trong địa phương có dịch hoặc trong hoàn cảnh bị cách ly/phong toả. 

• Giúp SV thực hành được các kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong nghiên cứu thông tin, 

lập chiến lược, kế hoạch, phân tích, phát triển và đánh giá 1 dự án hoàn thiện gắn với một 

doanh nghiệp thực tế. 

 

Kết quả của “Dự án doanh nghiệp” được đánh giá dựa trên các biểu mẫu, hoàn tất theo đúng giai 

đoạn và lưu trữ theo quy định hiện hành của UEH và Khoa KQM: 

• Báo cáo dự án: SV thực hiện sản phẩm báo cáo dưới dạng: 

− (1) một dự án gắn với một doanh nghiệp thực tiễn có niêm yết trên sàn chứng khoán, 

hoặc  

− (2) một dự án khởi nghiệp kinh doanh, với quy mô và cấu trúc theo khung quy định 

của Khoa KDQTM.  

Trong 12 tuần thực tập, SV cần tham gia chuỗi webinar do Khoa phối hợp với đại diện 

các DN để cung cấp thông tin, trao đổi và tư vấn các nội dung của dự án.  

• Thuyết trình dự án: SV trình bày tóm tắt nội dung dự án trước GVHD và GV chấm 2. 

• Bản đánh giá của GVHD: giảng viên đánh giá nội dung, hình thức của báo cáo dự án; tính 

chuyên cần, thái độ làm việc của sinh viên. 

*** Điểm số của KLTN được chấm bởi GVHD và GV chấm 2 

Sinh viên tham khảo các biểu mẫu theo link: https://kqm.ueh.edu.vn/thuc-tap-tot-nghiep/  
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