TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12 /TB-KTMT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018
Lớp CE501.I11.MTCL
Căn cứ thông báo về môn học thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp
CE501.I11.MTCL:

http://ktmt.uit.edu.vn/tin-tuc/thuc-tap-viec-lam/822-thong-bao-ve-mon-

hoc-thuc-tap-doanh-nghiep-hoc-ky-1-nam-hoc-2017-2018-lop-ce501-i11-mtcl
Khoa KTMT thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập như sau:
-

Sinh viên đã đăng ký thực tập doanh nghiệp HKI năm học 2017-2018 lớp
CE501.I11.MTCL, nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 28/12/2017-29/12/2017.

-

Sáng từ 9g00 đến 11g00.

-

Chiều từ 13g30 đến 15g30.

-

Tại văn phòng khoa KTMT – Phòng E6.2

Sinh viên nộp:
-

Ba cuốn báo cáo Thực tập doanh nghiệp.

-

Phiếu đánh giá quá trình thực tập của công ty (sử dụng mẫu đánh giá của khoa
hoặc có thể sử dụng mẫu đánh giá thực tập của công ty nơi thực tập, phiếu đánh
giá quá trình thực tập kẹp sau trang bìa báo cáo thực tập, không đóng chung cùng
báo báo.

-

Phiếu Bảng theo dõi quá trình thực tập của giảng viên hướng dẫn thực tập theo
danh sách mà khoa đã phân công đầu học kỳ.

[3 biểu mẫu trên sinh viên tải trên web khoa KTMT-> Biểu mẫu thực tập ] . link:
http://ce.uit.edu.vn/bieu-mau/252-b-ng-danh-gia-qua-trinh-th-c-t-p-m-u-trinh-bay-baocao-th-c-t-p
Khi nộp báo cáo thực tập, sinh viên phải ký tên vào Danh sách Bảng điểm, vì vậy
sinh viên phải tự nộp báo cáo của mình; khi nộp mang theo Thẻ sinh viên.
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Trước khi đi nộp báo cáo, sinh viên nhập nội dung theo mẫu “Thong tin thuc tap”
đính kèm đặt tên file theo MSSV và gửi về địa chỉ email: nuntn@uit.edu.vn (tiêu đề
email ghi: Thông tin thực tập- MSSV) từ nay đến hết ngày 27/12/2017. Nếu nhóm thực
tập >= 2SV thì chỉ cần cử 1 bạn đại diện gửi email bao gồm thông tin thực tập của cả
nhóm.
Thời gian báo cáo thực tập trước hội đồng khoa sẽ thông báo sau. Sinh viên soạn
slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút. Danh
sách và thời gian hội đồng chi tiết sẽ thông báo cụ thể trên web khoa KTMT.
Nơi nhận:

KT.TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

- Như trên;
- Lưu: KTMT.

(Đã ký)

Lâm Đức Khải
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