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THÔNG BÁO 
 

 Nộp quyển báo cáo:  
22/1 → 25/1/2018 

 Báo cáo hội đồng:  
29/1 → 02/2/2018 

   

HÌNH ẢNH SINH VIEN LỚP CDHO17AKS 
 THÔNG BÁO CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 

1. Hình thức quyển báo cáo 
Tuân thủ đúng quy định chung của Khoa Công nghệ Hóa: 

http://fce.iuh.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep/  

2. Nội dung báo cáo 
Chuẩn bị nội dung theo đề cương, các rubric đánh giá: 

http://fce.iuh.edu.vn/bieu-mau/de-cuong-rubrics-phieu-danh-gia-mon-thuc-tap-tot-nghiep/ 

3. Yêu cầu  

 Mỗi sinh viên phải điền đầy đủ thông tin của mình vào checklist đánh giá dành cho doanh 
nghiệp; in và đóng vào quyển báo cáo để doanh nghiệp chấm điểm; 

 Sinh viên phải liên hệ thường xuyên với giáo viên hướng dẫn và theo dõi lịch làm việc với 
GVHD để được hướng dẫn. 

 Mỗi nhóm sinh viên thực tập làm chung một nôi dung báo cáo, in 03 quyển: 01 quyển công 
ty lưu, 02 quyển nộp về khoa có đầy đủ điểm đánh giá, chữ ký và dấu của công ty; 

 Mỗi nhóm chuẩn bị 01 đĩa CD có in nhãn tên (thể hiện đầy đủ thông tin) và bao gồm các nội 
dung: bài báo cáo word, các bản scan chấm điểm của công ty, trang bìa và hình ảnh nhóm 
sinh viên thực tập chụp quá trình thực tập tại công ty; 

 Sinh viên nộp về cho cô Nhung - phòng F1.10, thời gian theo thông báo trên: 02 quyển báo 
cáo và 01 đĩa CD đã chuẩn bị theo hướng dẫn. 

 Mỗi sinh viên phải chuẩn bị riêng một powerpoint báo cáo: Thể hiện đầy đủ nội dung đã thực 
tập, hình thức đẹp, không quá nhiều chữ; và không sử dụng ppt của bạn;  

 Trình bày và trả lời câu hỏi theo quy định của hội động chấm báo cáo thực tập (theo rubric 
đánh giá); 

 Sau khi nộp báo cáo, sinh viên theo dõi danh sách hội đồng theo các kênh thông tin: Bảng 
thông báo của khoa; Trang web của khoa; và Facebook của lớp; 

 Sinh viên cùng hội đồng báo cáo phải chuẩn bị tất cả các file ppt báo cáo vào cùng 1 máy 
tính, chuẩn bị giấy bút để ghi chép các câu hỏi của hội đồng, mỗi sinh viên có 10 phút để trình 
bày bài báo cáo của mình. 
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