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KẾ HOẠCH
Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy
ngành Kinh tế Đầu tư
Kỳ mùa Xuân năm 2022
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc
dân ban hành theo Quyết định số 1155/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/06/2021 của Hiệu
trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
Chương trình đào tạo của Đại học Chính quy ngành Kinh tế Đầu tư;
Căn cứ Kế hoạch thực tập số 1578/KH-ĐHKTQD của trường Đại học Kinh
tế Quốc dân ngày 6/10/2021 về Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên đại học
chính quy năm 2022.
1, Mục đích và yêu cầu của thực tập và viết chuyên đề:
+ Gắn học với hành, gắn lý luận với thực tiễn và giúp sinh viên chuyên
ngành làm quen và tăng cường kỹ năng thực tế, năng lực chuyên môn phù hợp với
chuyên ngành đào tạo.
+ Giúp sinh viên hệ thống hoá và củng cố những kiến thức cơ bản về kinh tế
xã hội, kiến thức chuyên môn đã được trang bị, vận dụng vào thực tế để giải quyết
một hoặc một số vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

+ Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp, hình thành các
phẩm chất trí tuệ, phương pháp tiếp cận, giải quyết các vấn đề chuyên môn mà
thực tế đòi hỏi.
+ Tạo cơ hội cho sinh viên phát hiện các kiến thức còn thiếu để có kế hoạch
bổ sung, hoàn thiện.
+ Kết thúc thực tập phải hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
2, Điều kiện sinh viên được thực tập viết khóa luận.
Sinh viên đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Tích lũy được ít nhất 75% số tín chỉ của chương trình đào tạo.
- Thỏa mãn các điều kiện tiên quyết của học phần “Khóa luận Tốt
nghiệp”.
- Đang trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo theo quy
định.
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời
gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
- Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường.
Chú ý: Những sinh viên đủ điều kiện thực tập nhưng không đăng ký học
phần chuyên đề thực tập thì không được công nhận kết quả thực tập;
3, Thời gian thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp:
Tổng thời gian: 15 tuần trong đó có 12 tuần thực tập và 03 tuần đánh giá
khóa luận tốt nghiệp. Thời gian thực tập tính từ 4/1/2022 đến 12/4/2022.
Từ 13/4 đến 29/4/2022 tổ chức thu bài và đánh giá khóa luận tốt nghiệp.
Chi tiết thời gian thực hiện như sau
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4, Nội dung và phương pháp thực tập tốt nghiệp:
Sinh viên tìm hiểu đơn vị thực tập hoặc nghiên cứu tìm hiểu về tình hình đầu
tư tại Việt Nam, tình hình đầu tư tại các ngành, tại các địa phương và các doanh
nghiệp.
Sinh viên làm việc dưới sự tư vấn của giáo viên hướng dẫn lựa chọn đề tài
nghiên cứu và viết đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết của khóa luận. Sinh viên có
thể đề xuất ít nhất 1 vấn đề hoặc định hướng nghiên cứu để báo cáo giảng viên
hướng dẫn nhằm xác định đề tài nghiên cứu và viết khóa luận tốt nghiệp. Khuyến
khích sinh viên thực hiện khảo sát, sử dụng các mô hình định lượng để giải quyết
các vấn đề nghiên cứu.
Triển khai viết khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên được
phân công. Khóa luận tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập
của sinh viên nhằm tìm hiểu và phát hiện một hoặc một số vấn đề thực tiễn trong
lĩnh vực đầu tư tại đơn vị thực tập hoặc một vấn đề của hoạt động đầu tư mà thực
tế hoặc lý luận đòi hỏi. Khóa luận cần có đầy đủ các phần: phần lý luận/ khung lý
thuyết; phần phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu và phần giải
pháp/bài học đúc rút/ kiến nghị.

Khoa sẽ tổ chức Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Hội đồng chấm khóa
luận tốt nghiệp gồm có 3 thành viên là các giảng viên đủ điều kiện hướng dẫn thực
tập. Mỗi thành viên chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,5. Điểm của Hội đồng
chấm khóa luận là điểm trung bình cộng của điểm chấm của 3 thành viên lấy lẻ đến
0,1.
Điểm khóa luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa
học và lấy theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,1 và tính gồm 2 thành phần: (i) điểm do
giáo viên hướng dẫn chấm theo thang điểm 10 lẻ đến 0,5 và chiếm 50%; (ii) điểm
do Hội đồng chấm chiếm 50%.
5, Quy định đối với sinh viên và giảng viên:
Đối với sinh viên: phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về thực
tập và viết khóa luận thực tập. Với sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên trực tiếp
hướng dẫn, xây dựng thời gian biểu thực tập, viết nhật ký thực tập và chủ động
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Khoa sẽ tổ chức kiểm tra quá trình thực hiện của sinh viên. Quy định về
khóa luận tốt nghiệp mà sinh viên phải hoàn thành cuối đợt thực tập: độ dài tối
thiểu 50 trang, chuyên đề trình bày theo phông chữ Times New Roman cỡ chữ 13,
cách dòng 1,3; kiểu gõ Unicode, lề trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải
2,0 cm. Số trang được đánh ở giữa, trên đầu mỗi trang.
Kết cấu của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận có thể có từ 3-5
chương tuỳ theo mỗi đề tài (khóa luận cần có đầy đủ các phần: phần lý luận/ khung
lý thuyết; phần phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu và phần giải
pháp/bài học đúc rút/ kiến nghị).
Nộp khóa luận đúng hạn, quá thời hạn quy định sinh viên không nộp bài thì
sẽ bị điểm 0 cho khóa luận tốt nghiệp.

Đối với giáo viên hướng dẫn: Thay mặt khoa và bộ môn quản lý trực tiếp về
thời gian và nội dung thực tập của sinh viên. Các kế hoạch chi tiết và đột xuất liên
quan đến thực tập của Khoa sẽ được triển khai qua giáo viên hướng dẫn.
6, Xét công nhận tốt nghiệp: Sinh viên tích luỹ đủ tín chỉ theo quy định, hoàn
thành công tác thực tập và viết khóa luận đạt yêu cầu thì có thể được xét công nhận
tốt nghiệp.
T/M Khoa Đầu Tư
Trưởng Khoa
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