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Tổng thời gian: 7 tuần. Sinh viên phải bảo vệ thực tập tốt nghiệp vào cuối tuần thứ 7. 

Số lần tối thiểu thông qua báo cáo thực tập tốt nghiệp: 3 lần. 

Đầu tuần Nội dung – Nhiệm vụ 
Lịch thông qua báo 

cáo tối thiểu 

1 Gặp giảng viên hướng dẫn – Giao nhiệm vụ  

2 Hoàn thành Phần 1 – Giới thiệu chung về doanh nghiệp  

3 
Hoàn thành mục 2.1 của Phần 2 – Phân tích tình hình tiêu thụ và 

hoạt động marketing 

Thông qua BCTTTN 

Lần 1 

4 
Hoàn thành mục 2.2 của Phần 2 – Phân tích công tác lao động 

tiền lương 

 

5 

Hoàn thành mục 2.3 (Phân tích công tác quản lý vật tư và tài sản 

cố định) và mục 2.4 (Phân tích công tác quản lý chi phí và giá 

thành của doanh nghiệp) 

Thông qua BCTTTN 

Lần 2 

6 
Hoàn thành mục 2.5 của Phần 2 – Phân tích tình hình tài chính 

của doanh nghiệp 

 

7 

Hoàn thành Phần 3 – Đánh giá chung về các mặt quản lý của 

doanh nghiệp và lựa chọn đề tài tốt nghiệp 

 

Thông qua BCTTTN 

Lần 3 

Trong Tuần 7 Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp  

Cuối tuần 7 Bảo vệ thực tập tốt nghiệp  

 

Số liệu cần thu thập: sinh viên cần thu thập số liệu ít nhất của 2 năm gần nhất tính tới thời điểm thực tập. 

Thí dụ như năm nay là 2011, cần lấy được các báo cáo tài chính và các số liệu kinh doanh của năm 2010 

và 2009. Nếu như sinh viên không thể lấy được số liệu của năm 2010, thì có thể lấy số liệu của 2009 và 

2008 để phân tích. Tuy nhiên, trong trường hợp như vậy, báo cáo sẽ bị đánh giá thấp.  


