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THÔNG BAO
Ve viêc tip trung sinh viên thvc tip

(dqt thvc tip tir ngày 27/5/2019 dén ngày 30/6/2019)

Theo kê hoach thuc tap dqt hQC k} phkl nàm hoc 2018 - 2019, Trurèng tô

chtc cho sinh viên hQC hê chinh quy thvc tap chuyên môn tù ngày 27/5/2019

dên ngày 30/6/2019. Dé triên khai mot so nêi dung liên quan dên th'yrc tâp,

Phòng Dào tao yêu cau sinh viên cic doàn thvc tap c6 tai cic Hêi truòng

vào hôi 14h30' tht Tu ngày 22 thâng 5 nim 2019, sinh viên nêp Nhât kY thvc

tap và Bâo câo tap chuyên môn cho cic Tô công tic tmrc tâp vào ngày
04/7/2019 (c6 danh sâch sinh viên cic doàn thvc tap kèm theo).

Dia diem tap trung sinh viên cic doàn thvc tâp, dia diêm sinh viên câc

doàn nêp Nhât kY thkrc tap và Bio cio thgc tap chuyên môn cùa câc doàn

tap nhu Sau:
1. Doàn thvc tip sé 1: Tâp trung tai Hêi trurèng A. 701, nêp Nhât và

Bâo cio tmrc tap tai Phòng Dào tao ( thày Pham Hoài Diêp), phòng A. 107.

2. Doàn thvc tip sé 2: Tip trung tai Hêi trtròng A. 703, nop Nhât kY và

Bio câo thkrc tap tai Phòng Dào tao (thây Nguyën Hüu Tufi), phòng A. 107.

3. Doàn thvc tip 3: Tip trung tai HOi truèng A.803, nêp Nhât và

Bâo câo thgc tap tai vàn phòng bê môn CPQT (thày D6 Quy Hoàng ), phòng

A.310.
Nêi dung làm viêc:

I. Tô công tic thvc tap phô biên quy ché thuc tâp;

2. Sinh viên nhân Nhât kY thvc tap và Công vàn cùa Trurèng gùi co sb

tiép nhân thvc tâp;

3. Tb công tic thkrc tap chia nhém thkrc tap và phân công nh6m tru&ng;

4. Cic nêi dung khâc theo ké hoach cùa Tb công tic thvc tâp.

Yêu cau sinh viên phài Cé day dü dünë già, mang theo thé sinh viên,

không nhân thay Nhât kY thlrc tâp. Sinh viên vàng m4t không c6 IY do chinh

ding coi nhu bò hQC phân thyc tap chuyên môn./.

Nci nhên: TL. Hl U TRüdNG
- Ban giâm hiêu (dé b/c); TRtr' GDÀO TAO
- C6ng TTDT Trtròng (dé dura tin);

- Câc don vi c6 liên quan (dé phéi hop t/h);

- Luru•. VT,DT

LéDình hi


