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THÔNG BÁO 

V/v quy định hình thức thực tập doanh nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy             

Lớp DHDD14A (tháng 8-12/2021) 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, việc nâng cao 

tinh thần phòng và chống dịch bệnh lay lan trong cộng đồng được đặc biệt lưu ý. Để tránh sự di 

chuyển của sinh viên, hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh, Bộ môn Dinh dưỡng và Khoa học thực 

phẩm thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh thông báo đối với sinh viên hệ đại học chính quy về việc thay đổi hình thức thực tập 

trực tiếp tại doanh nghiệp bằng 2 hình thức như sau: 

1. Sinh viên phải tham dự các hội thảo chuyên môn (Số lượng: 05) được bộ môn thông qua 

và nộp báo cáo thu hoạch có sự giám sát của cán bộ hướng dẫn (Danh sách đã được phân công 

theo danh sách đính kèm). 

2.  Sinh viên (Nhóm từ 3-4 sinh viên) phải chủ trì và trình bày một seminar (đề tài tự chọn 

nhưng có liên quan đến nội dung của 1 hội thảo mà sinh viên đã tham gia) trước bộ môn và sinh 

viên các khóa.  

Lưu ý: - Các hội thảo được chọn lọc và thông báo trước ít nhất 7 ngày cho sinh viên đăng ký 

và chuẩn bị. Việc tham dự hội thảo phải có minh chứng (Bản ghi âm thanh/hình ảnh hội thảo và 

chụp màn hình tham dự) khi cần thiết. 

      - Việc trình bày seminar sẽ được thông báo trước thời gian (30 ngày) cho sinh viên 

chuẩn bị. Sinh viên có nhiệm vụ báo cho cán bộ hướng dẫn đề tài dự kiến trình bày để thuận tiện 

cho việc hướng dẫn và báo cáo. 

- Điểm môn thực tập doanh nghiệp sẽ là trung bình cộng của báo cáo hội thảo (50%) 

và chuyên đề seminar (50%). 

- Báo cáo thu hoạch của hội thảo phải được đánh máy. 

 Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.  

 

Nơi nhận:  

- Ban lãnh đạo Viện;  

- Giảng viên thuộc bộ môn; Sinh viên ĐHDD14A; 

- Lưu văn thư. 
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