BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học
1.1. Tên môn học:

Thực tập tốt nghiệp

1.5. Khoa phụ trách:

Khoa Kinh Tế và Luật

1.6. Số tín chỉ:

4 tín chỉ thực hành

Mã môn học: BLAW4899

1.7. Yêu cầu đối với môn học
* Là môn học được tổ chức vào học kỳ 10 hoặc học kỳ 11 của khóa đào tạo.
* Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
Về hình thức
Theo đúng hướng dẫn trình bày của khoa quy định (phần sau).
Về nội dung
 Có mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, cụ thể;
 Nêu được cơ sở lý thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu;
 Phân tích một cách cụ thể hiện trạng của vấn đề nghiên cứu tại tổ chức, doanh
nghiệp (đơn vị mà sinh viên thực tập);
 Đưa ra một số giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại của hiện trạng nói trên.
Các giải pháp cần thể hiện rõ đã giải quyết được mục tiêu đặt ra như thế nào.
Về xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập
 Sau khi hoàn thành chuyên đề thực tập, sinh viên phải lấy nhận xét của đơn vị thực
tập về tinh thần, thái độ, nội dung công việc trong thời gian thực tập ở đơn vị đó.
Về vấn đề đạo văn
NGHIÊM CẤM sinh viên chép bài của người khác. Trong khi viết bài, sinh viên có thể
tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sinh viên không được phép chép bài của
người khác mà không có trích dẫn đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu tham khảo,... theo quy
định về mặt học thuật. Trong trường hợp phát hiện sinh viên đạo văn, chuyên đề thực
tập tốt nghiệp đương nhiên bị điểm không (0).
Yêu cầu đối với sinh viên
 Tuân thủ các quy định về tiến độ thực tập do Khoa quy định
 Tham dự đầy đủ các buổi họp phổ biến thực tập do Khoa tổ chức
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 Thực hiện đầy đủ các nội dung công việc do giảng viên hướng dẫn giao.
 Chấp hành các quy định tại cơ quan thực tập.
2. Mô tả môn học
Môn học thực tập tốt nghiệp là môn học tổ chức vào những học kỳ cuối sau khi sinh
viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về giáo dục đại cương và những kiến thức
chuyên sâu về ngành, chuyên ngành và các kiến thức bổ trợ khác.
Môn học giúp người học tiếp cận thực tiễn, giúp người học nâng cao khả năng xử lý và
thực hiện các công việc trong thực tiễn bằng các kiến thức đã học.
Môn học được tổ chức trong 12 tuần thực tập tại cơ quan, doanh nghiệp có liên quan
đến lĩnh vực pháp luật.
3. Mục tiêu môn học
3.1. Mục tiêu tổng quát:
Việc làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên hình thành ý
tưởng về vấn đề nghiên cứu, biết cách tổng hợp và vận dụng lý thuyết để giải quyết vấn đề
trong thực tiễn của các tổ chức, doanh nghiệp. Giúp người học hệ thống kiến thức đồng thời
trao đồi khả năng làm việc thực tế.
3.2. Mục tiêu cụ thể:


Kiến thức: Có kiến thức thực tiễn, có thể hệ thống lại kiến thức mình đã học, biết
vận dụng vào một công việc cụ thể, nhận thức được những kiến thức quan trọng đã
học trong lĩnh vực mà mình làm việc.



Kỹ năng: Trang bị được các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng công sở như quản trị
văn phòng, soạn thảo văn bản, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức công việc,...



Thái độ: Có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, biết lắng nghe, tôn trong
đồng nghiệp, biết yêu quý công việc và có trách nhiệm trong công việc mà mình
được giao.

4. Nội dung chi tiết môn học
4.1. Sản phẩm của thực tập tốt nghiệp sinh viên cần hoàn thành


Nhật ký thực tập

- Đầu mỗi tháng sinh viên photo nộp tại văn phòng khoa.
- Kết thúc đợt thực tập sinh viên nộp bản chính trong đó có nội dung công việc hằng tuần,
có xác nhận của cơ quan thực tập đối với công việc tại cơ quan thực tập và của giảng viên
hướng dẫn đối với phần làm việc với giảng viên hướng dẫn.


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

(Từ 20 trang đến 30 trang)
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Giới thiệu về cơ quan thực tập và mô tả công việc thực tập

Đóng tập chung vào cuốn chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm các nội dung sau:
(1). Tên cơ quan thực tập.
(2). Địa chỉ.
(3). Sơ nét về lịch sử hình thành, tồn tại và phát triển của đơn vị.
(4). Lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
(5). Cơ cấu tổ chức, bộ máy của đơn vị.
(6). Nhận xét sơ bộ của sinh viên về đơn vị thực tập.
(7). Vị trí và công việc mà sinh viên được phân công tại đơn vị, những việc sinh viên
đã thực hiện trong thời gian thực tập tại đơn vị.
(8). Những vấn đề pháp lý phát sinh từ đơn vị mà sinh viên đánh giá là có thể dùng để
nghiên cứu và viết báo cáo chuyên đề thực tập của mình.
4.2. Lựa chọn chủ đề thực tập tốt nghiệp
Tùy theo năng lực, sinh viên thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp như: công ty, doanh
nghiệp tư nhân, hợp tác xã,… hoặc các cơ quan quản lý nhà nước như sở tư pháp, sở công
thương, sở kế hoạch đầu tư, sở tài nguyên môi trường,… các cơ quan tố tụng, các văn phòng
luật sư, công ty luật, văn phòng tư vấn pháp lý,…
Các đề tài cần phù hợp và liên quan đến chức năng hoạt động của cơ quan thực tập, được
sự đồng ý của Khoa Kinh tế và Luật và giảng viên hướng dẫn.
4.3. Quy trình thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Quy trình thực hiện chuyên đề thực tập được thực hiện qua các bước như sau:
Bước 2

Bước 1
Chọn chủ đề

Lập đề cương sơ
bộ
GVHD không chấp

GVHD chấp nhận
đề cương sơ bộ

nhận đề cương sơ bộ

Bước 3
GVHD đọc, nhận xét,

Hoàn chỉnh và nộp báo cáo
thực tập

yêu cầu chỉnh sửa

Bước 5

Viết đề cương chi tiết

Bước 4

Viết bản thảo
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 Bước 1 - Chọn chủ đề cho bài báo cáo thực tập: Sinh viên tham khảo thêm các
chủ đề gợi ý của Khoa để có ý tưởng về chủ đề định nghiên cứu. Khi chọn chủ đề nghiên
cứu, sinh viên cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn để tìm ra đề tài phù hợp với khả năng,
sở thích của mình cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nơi sinh viên thực tập.
 Bước 2 - Lập đề cương sơ bộ: Sau khi xác định đề tài nghiên cứu, sinh viên sẽ lập
đề cương sơ bộ theo hướng dẫn tài liệu hướng dẫn này. Đề cương sơ bộ nhất thiết phải có
sự chấp nhận của giảng viên hướng dẫn thì sinh viên mới có thể thực hiện các bước tiếp
theo; nếu giảng viên vẫn chưa chấp nhận thì sinh viên phải sửa hay viết lại đề cương sơ bộ
theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.
 Bước 3 - Viết đề cương chi tiết: Sau khi đề cương sơ bộ được chấp nhận, sinh viên
dựa trên đề cương đó để tiến hành thu thập dữ liệu, tài liệu có liên quan đến đề tài và viết đề
cương chi tiết theo hướng dẫn của Giảng viên. Đề cương chi tiết giúp cho sinh viên và giảng
viên hướng dẫn thấy được toàn bộ nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp để đánh giá
nội dung đó có hợp lý hay không và có liên quan đến đề tài nghiên cứu hay không. Nếu sinh
viên viết đề cương chi tiết càng tốt thì khi viết bản thảo càng dễ, nhanh và ít bị chệch
hướng.
 Bước 4 - Viết bản thảo: Trên cơ sở của đề cương chi tiết được giảng viên hướng
dẫn chấp nhận, sinh viên tiến hành viết bản thảo. Đầu tiên, sinh viên tiến hành nghiên cứu lý
thuyết, tổng hợp và tìm hiểu xem về mặt cơ sở lý luận, các nhà khoa học đã bàn luận như
thế nào về vấn đề có liên quan đến đề tài. Sau đó dựa trên cơ sở lý luận, sinh viên tiến hành
phân tích, đánh giá tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu tại tổ chức cụ thể cũng như phân
tích, chứng minh được những luận điểm nghiên cứu đặt ra. Cuối cùng trên cơ sở phân tích
tình hình thực tế, sinh viên đề xuất ra những giải pháp để cải thiện và giải quyết những tồn
tại của hiện trạng. Các phần lý thuyết, phân tích tình hình thực tế và các giải pháp đề xuất
phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ bài viết.
 Bước 5 - Hoàn chỉnh, in và nộp: Sau khi hoàn thành bản thảo, sinh viên trình cho
giảng viên hướng dẫn đọc và nhận xét. Sinh viên phải sửa chữa bản thảo theo yêu cầu của
Giảng viên (nếu có). Sau khi hoàn chỉnh xong bản thảo, sinh viên in ra, lấy xác nhận của
đơn vị thực tập và nộp đúng theo thời gian quy định của Khoa.
4.4. Kết cấu của một chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Mỗi bài báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau:
Phần 1: Mở đầu
 Lý do chọn đề tài nghiên cứu.
 Mục tiêu nghiên cứu.
 Phạm vi nghiên cứu.
 Phương pháp nghiên cứu.
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 Kết cấu của chuyên đề.
Phần 2: Lý thuyết
Sinh viên trình bày cô đọng về cơ sở lý luận liên quan đế đề tài nghiên cứu.
Phần 3: Hiện trạng
Sinh viên đánh giá tình hình thực tế về chủ đề nghiên cứu tại một doanh nghiệp, cơ quan
hoặc một tổ chức cụ thể. Nêu được những mặt mạnh, mặt hạn chế của vấn đề nghiên cứu, lý
giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, phát triển hay suy thoái về
tình hình xây dựng và áp dụng pháp luật cũng như các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên
cứu.
Phần 4: Giải pháp
Các giải pháp phải dựa trên kết quả phân tích ở phần 2, phần 3. Giải pháp cần cụ thể,
tránh các giải pháp chung chung và không rõ ràng hoặc các giải pháp chỉ mang tính lý
thuyết.
Phần 5: Kết luận
Có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì chuyên đề đã làm được) hoặc mở
vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển vấn đề).
5. Học liệu
Tài liệu bắt buộc
[1] Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp do Khoa ban hành trong từng đợt thực tập
tốt nghiệp
Tài liệu tham khảo
[1] Sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu thực tập tốt nghiệp.
[2] Báo chí, các trang web phổ thông và chuyên ngành về pháp luật để thu thập thông
tin và tình huống ( ví dụ: Người lao động, Tuổi trẻ, Thanh niên, Pháp luật, …)
6. Tổ chức giảng dạy và học tập
Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số
561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM.
7. Đánh giá kết quả học tập
Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số
561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM.

Điểm chuyên

Tiêu chí

Điểm

Có nhận xét tốt từ phía Giảng viên hướng dẫn về tinh thần, thái độ
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cần

làm việc, tuân thủ tiến độ và viết chuyên đề đúng quy định.
Hình thức trình bày theo đúng hướng dẫn của Khoa, văn phong
trong sáng, không có câu tối nghĩa, độ dài từ 20 đến 30 trang.
Phần 1: Mở đầu:

1

0.5

Nêu được Lý do chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu,
phạm vi nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu.
Phần 2: Lý thuyết:

2

Nêu được cơ sở lý luận một cách đầy đủ, súc tích, hướng vào nội
dung nghiên cứu.
Điểm
chất Phần 3: Thực trạng:
lượng
của
Biết cách áp dụng lý thuyết trình bày ở chương 1 để phân tích vấn
khóa luận
đề thực tế, phát hiện những bất hợp lý và lý giải nguyên nhân của
vấn đề.
Phần 4: Giải pháp:

2

2

Đề xuất ra những giải pháp hợp lý nhằm cải thiện hiện trạng, giải
pháp không chung chung mà phù hợp với tình hình thực tế.
Phần 5: Kết luận:

0.5

Kết luận về những gì mà chuyên đề đã làm được, đóng lại vấn đề
(tóm tắt những gì chuyên đề đã làm được) hoặc mở vấn đề (những
hướng nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển vấn đề).
Tổng điểm
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày
tháng
năm 2014
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Dư Ngọc Bích
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