
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

KHOA KINH TẾ - QTKD 

 

THÔNG BÁO 

(Về học phần Thực tập thực tế lớp QT-KT K38) 

 

1. Về thời điểm tổ chức học phần Thực tập thực tế 

 Tổ chức trong học kỳ hè (học kỳ III năm 2015-2016). 

2. Về đóng bảo hiểm thân thể 

Sinh viên bắt buộc phải đóng bảo hiểm thân thể mới được đi thực tập thực tế. Khoa 

sẽ xoá tên khỏi danh sách những SV chưa nộp bảo hiểm thân thể (Các lớp nộp DS SV 

đóng bảo hiểm thân thể, có chữ ký xác nhận cho Thầy Tú trước ngày 19/06/2016) . 

3. Về lập danh sách phân nhóm 

Sinh viên các lớp lập danh sách nhóm (mỗi nhóm 8-10 sinh viên). Danh sách được lập 

thành file Excel gồm các cột: MSSV, họ và tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, địa 

chỉ liên lạc. 

Danh sách phân nhóm nộp về Khoa muộn nhất là 11h30 ngày 19/6/2016 (nộp file 

Excel). 

4. Nội dung thực hiện học phần Thực tập thực tế 

 Gồm 2 phần: 

o Phần 1: SV tự đi tham quan thực tế trong thời gian từ 01/7/2016 đến 

21/7/2016 (có giấy giới thiệu của Trường để liên hệ đơn vị thực tế). 

o Phần 2: SV đi tham quan thực tế tập trung theo đoàn (có GVHD). 

 Nội dung Phần 1: Tự đi tham quan thực tế: 

o SV tham quan tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các loại hình (DNTN, công 

ty TNHH, công ty cổ phần, HTX, tổ hợp sản xuất,…) và viết bài thu hoạch. 

o Bài thu hoạch phải có xác nhận của đơn vị thực tập (lãnh đạo đơn vị ký tên, 

đóng dấu). 

o Thời gian nộp bài thu hoạch (nộp tập trung theo lớp, có DS ký nhận kèm 

theo):  23/7/2016. Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường 

hợp nào nộp quá hạn 

o Khoa sẽ chấm điểm và tổng hợp điểm để xét các sinh viên đạt điều kiện đi 

tham quan thực tế tập trung. Sinh viên nào không hoàn thành bài thu hoạch 

cá nhân hoặc bài thu hoạch bị điểm F sẽ không được đi tham quan tập trung. 

o SV phải hoàn thành đợt thực tập thực tế mới được xét đi thực tập và viết 

chuyên đề tốt nghiệp/khoá luậncuối khoá. 

o Giấy giới thiệu sẽ được phát cho SV trước khi kết thúc thi học kỳ II (2015-

2016). 



o Trong quá trình tham quan thực tế từ 01/7/2016 đến 21/7/2016, SV liên hệ 

với các GV sau nếu có vấn đề thắc mắc về nội dung bài thu hoạch: SV lớp 

QTKD K38 liên hệ với Thầy Phạm Viết Cường (pvcuongdl@gmail.com, 

0974.242.987), Thầy Trần Đình Thức (trandinhthuc1988@gmail.com, 

0942.200.488) và Cô Phạm Thị Ngọc Trâm (phamngoctramdl@gmail.com; 

0919.856.065), SV lớp KTK38 liên hệ với Cô Nguyễn Thị Lành 

(ntlanhkttc@ymail.com, 0917.785.379), Cô Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

(thaonguyendlu@gmail.com, 0978.707.358) và Thầy Nguyễn Xuân Hoàng 

(nxhoangktkt@gmail.com, 0986.737.144). 

o Sinh viên các lớp K37 trở về trước không bắt buộc đi tham quan thực tế 

tập trung, chỉ đi thực tế cá nhân trong thời gian từ 01/7/2016 đến 

21/7/2016, viết bài thu hoạch cá nhân và nộp đúng thời hạn (xem thời hạn ở 

trên). 

 Nội dung Phần 2: Đi tham quan tập trung: 

o SV tập trung ngày 25/7/2016 lúc 8h00 tại A8B để nghe phổ biến chi tiết. 

Thời gian đi tham quan thực tế dự kiến từ 28/7/2016 – 01/8/2016 (đối với 

SV đăng ký đi Đà Nẵng), từ ngày 02/08/2016 – 05/08/2016 (Nha Trang) và 

06/08/2016 – 08/06/2016 (Đức Trọng); 

5. Điểm học phần: là điểm tổng hợp của bài thu hoạch cá nhân và đi tham quan tập 

trung. Bài thu hoạch cá nhân: 80% điểm; nhật ký tham quan tập trung và thái độ 

trong quá trình đi tham quan tập trung: 20% điểm. 

6. Các quy định về bài thu hoạch cá nhân: 

 Bố cục của bài thu hoạch: thứ tự trình bày như sau: 

1) Trang bìa: in trên giấy cứng, màu trắng sữa (đối với ngành Kế toán), màu xanh 

dương (đối với ngành QTKD), in màu, (xem mẫu file trang bìa kèm theo); 

2) Xác nhận của đơn vị: đơn vị nơi SV tham quan thực tế xác nhận về việc sinh viên 

có tham gia thực tập thực tế tại đơn vị, có ký tên của lãnh đạo đơn vị và đóng dấu; 

3) Mục lục; 

4) Lời nói đầu; 

5) Nội dung chính của bài thu hoạch, (trình bày về một vấn đề cụ thể được tìm 

hiểu tại doanh nghiệp), từ 10 – 15 trang A4 đánh máy; 

6) Nhật ký tham quan thực tế (ghi chép lại quá trình tham quan thực tế tại doanh 

nghiệp); 

7) Danh mục Tài liệu tham khảo (đánh danh mục tài liệu tham khảo theo đúng cách 

thức quy định trong học phần Phương pháp Nghiên cứu kinh tế); 

8) Phụ lục (nếu có):phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa 

hoặc bổ trợ cho nội dung chính.  
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Phụ lục đối với ngành QTKD có thể là các hình ảnh về Logo của doanh nghiệp, 

vể cách bố trí văn phòng làm việc, các mẫu sản phẩm của doanh nghiệp,… 

Phụ lục đối với ngành kế toán có thể là các mẫu sổ sách chứng từ kế toán của đơn 

vị,… 

 Soạn thảo văn bản: 

1) Sử dụng font chữ Times New Roman (thuộc bộ font Unicode); 

2) Cỡ chữ 13 (các bảng số liệu có thể sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn); 

3) Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các 

chữ; 

4) Dãn dòng 1,5 lines; 

5) Lề trái 3,5 cm, các lề khác 2,0 cm; 

6) Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy; 

7) Không sử dụng Header và Footer. 

 Về nội dung chính của bài thu hoạch: 

1) Giới thiệu về đơn vị thực tập (khoảng 01 trang, gồm tên, địa chỉ, điện thoại, 

ngành nghề kinh doanh, quá trình thành lập và phát triển); 

2) Trình bày về một vấn đề liên quan đến ngành học: 

- Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp (sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, chức 

năng, nhiệm vụ của các chức danh trong bộ máy kế toán), 

- Quy trình luân chuyển chứng từ cho từng bộ phận kế toán (chẳng hạn như Quy 

trình kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu, phải trả, tài sản cố 

định, bán hàng, xác định kết quả kinh doanh,…) hoặc toàn bộ quy trình kế toán tại 

doanh nghiệp, 

- Phương pháp hạch toán kế toán cho từng bộ phận kế toán trong doanh nghiệp 

(bao gồm sơ đồ hạch toán, phương pháp ghi sổ, chứng từ minh hoạ,…), 

- Tình hình vận dụng kế toán máy trong tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp 

(ý nghĩa của vận dụng kế toán máy, phương pháp vận hành, tổ chức hạch toán và 

lưu trữ chứng từ kế toán), 

- Quy trình tổ chức bộ phận kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp. 

- … 


