TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP (THỰC TẬP TỐT NGHIỆP) ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017-2018
(trích Kế hoạch số 2362/KH - TĐT ngày 19/12/2017)
Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo Kế hoạch Tập sự nghề
nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên hệ chính quy như sau:
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Nội dung
- Sinh viên (SV) đăng ký Tập sự nghề nghiệp (TSNN) trên trang Hệ thống thông tin
sinh viên website (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến.
- Đối tượng đăng ký:
+ SV ĐH khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước hoặc SV có nhu cầu tốt nghiệp
trước tiến độ.
+ SV CĐ Khóa 11 (tuyển sinh 2015) trở về trước.
Dựa vào danh sách SV có đăng ký TSNN, P. Đại học công bố danh sách SV đủ điều
kiện tham gia TSNN trên website P. Đại học và chuyển dữ liệu cho Khoa.
Khoa phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên TSNN và triển khai nội dung, Quy
định TSNN cho SV (Quy định số 1015/2016/TĐT-QĐ ngày 20/07/2016 của Hiệu
trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng về việc tổ chức học phần TSNN).
- SV đóng tiền TSNN tại P. Tài chính.
- Lưu ý: Học phí TSNN nằm trong học phí HK2/2017-2018, SV nợ học phí TSNN
sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK2/2017-2018 (bao gồm học phần
TSNN & các môn học khác).
SV thực hiện TSNN theo kế hoạch.
P. Đại học công bố lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn
- SV thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.
- Lưu ý:
Điểm tổng kết học phần TSNN được xem là đạt khi điểm Kỹ năng thực hành
chuyên môn và điểm đánh giá TSNN đều phải ≥ 5,0. Trường hợp có 01 trong 02
(Điểm Kỹ năng thực hành chuyên môn hoặc Điểm đánh giá TSNN) < 5,00 thì
điểm tổng kết học phần TSNN sẽ được ghi nhận điểm K (điểm chưa hoàn tất).
Sinh viên chưa hoàn tất học phần TSNN sẽ phải đăng ký cả học phần (TSNN
và Kỹ năng thực hành chuyên môn).
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