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THÔNG BAO
Bang k trä no thirc hành ngh nghiêp di vói sinh viên bc IJii h9c, Lien thông PH
hInh thfrc VLVH (Bçrt 1 — nàm 2018)
Khoa Dao tao Tai chüc thông bão k hoach dang k trã nçi thirc hành nghe nghip
di vâi sinh viên b.c Dai hçc, Lien thông PH hInh thirc VLVH nhu sau:
EMi tirong: Sinh viên cOn nçi mon thirc hành ngh nghip btc Pui h9c, Lien thông
Dai hoc thuôc các khóa sau:
- Bâc Dai hoe: khóa 5 dçit 2,6, 7, 8,9, 10, 11,12.
- Lien thông Dai h9c: khóa 9 dçt 2, 10, 11, 12.
-Van bang PH thi1r 2: khOal.
II. Thôi han và quy trInh clang k5:
1. Thd'i hgn dãng kj: vào các ngày tr thir Hai den thir Sáu trong tuân, tr ngày
25/6/2018 dn h& ngày 03/7/2018.
2. LEa die2m: Khoa Dào tao Tai chirc (P.007), s 2C Ph Quang, P.2, Q.Tan BInh.
3. Quy trInh dáng /g:
- Sinh vien lien h Khoa Dào tao Tai chc nhn phiu clang k trã nv thirc hành
ngh nghip (d an mon h9c).
Sinh viên din dy dü thông tin và np lai Khoa PT Tai chfrc d xác nhn. Sau dO
np l phi thông qua ngân hang theo huong dn chi tit trong phiu clang k.
Sau thai han clang k trã nç, sinh viên xem danh sáeh phân nhOm và GVHD tai
website: http://khoataichuc.ufm.edu.vn
4. LéphI: 900.000d/SV/ltrqt.
III. Mt s liru :
1. Mi thông tin v danh sáeh phân nhOm, ljch gp giãng viên chi tit së duçc thông
báo tai: Khoa Pão tao Ti chirc và trén trang website:
http://khoataichuc.ufm.edu.vn ('tic ngày 09/7/2018).
2. Khi nhn di.rc thông báo nay nhng sinh viên thuc các dôi tlrçmg trên dn Khoa
PT Tai chfrc clang k dung thai gian theo qui djnh, Khoa se không giãi quyêt các
trung hcip chm tr v thai gian d duçic quy djnh a trén
3. Mçi thông tin lien quan dn vic clang k trã nç thirc hành ngh nghip, d nghi
sinh viên lien h trirc tip Khoa Pào tao Tai chüc d bi& rO.!.
No'i nhân:
- Các khoa,Phông KH-TC;
Thông báo sinh viên;
Thông báo website;
Luu: VT, K.PTTC.
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