
TRIJNG BA! HOC CONG NGHIP HA NO! CONG HOA xA HOI CH1J NGHTA VIT NAM 
KIIOA DU L!CH Dc  1p  - Tiy do - Htnh phtic  

Ha Nói, ngày 16 tháng 11 nàrn 2020 

THÔNG BAO 
Ké hoch thrc tp tot nghip cüa Dii hQc KhOa 12 

- Can cir vào Chucmg trInh dão to dti h9c nganh Vit Nam h9c va chuyên ngành 
Quãn tn kinh doanh du lich; 

- Can cir vào Tin do dào tto näm hoc 2020 - 2021; 
Khoa Du ljch 1p k hoach và t chi.'rc thrc hin k hotch thc tp tot nghip cho 

các lap dti h9c nganh Viêt Nam h9c và chuyên ngành Quãn trj kinh doanh du ljch KhOa 
12, cii th nhis sau 

1. Lien h thurc tap ttt nghip 
Thai gian lien h: 16/11/2020 - 13/12/2020 
Sinh viên chü dng lien h ncii thirc tap;  Lp danh sách sinh viên thirc ttp; Vit 

don xin thirc tp theo mu (Trong trzthng hcrp khong lien h thrcrc no'i thyc sinh viên 

chz dt3ng lien h vói Bó mon Du ljch và Bó mOn QuOn trj khách szn d dttci'c h trçr 

thông qua giáo vien chi nhiçm Nguyen BIch Dip). 

Lap truàng các lap np danh sách sinh viên thirc tp và don xin thirc tp cho giáo 
viên chü nhim lap, th?yi gian: 14/12/2020 - 21/12/2020. 

LOp truOng cac lOp nhn giy giOi thiu thirc tp tM nghip và hithng dn thirc tp 
tt nghip tiir gião viên chñ nhim, thOi gian: 28/12/2020 - 06/01/2021. 

2. Hçp ph bin k hoich thirc tp tot nghip 
Th?yi gian: Thir nãm, ngày 06/01/2021 
- 09h00-10h00: DH VNH 1,2 - K12 
- 10h00±llhO0: DH QTKD DL 1,2, 3 - K12 
Dja dim: Hi tru?rng tAng 2, nhà A3. 

Khoa Du ljch tin hành pM bin các quy djnh v th?c tp tM nghip, ni dung 
thirc ttp t& nghip và phân cong giáo viên huOng dn. 

3. Thoi gian thijc tp tot nghip 
- Ngành Vit Nam h9c vã chuyên nganh Quãn trj kinh doanh du ljch: 8 tuân 

(11/01/2021 ± 20/03/2021). 

Sinh viên thirc ttp tt nghip duOi sir hiiOng dn cña giáo viên hiiOng dn, vi& 
bdo cáo thrc tçlp 1E1 ngh4p. 

TRIXONG KHOA 

TS. Than Thanh So'n 


	Page 1

