
 

Khoa:  ____________________________  

Ngành:  ___________________________  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC TẬP NHẬN THỨC 
DƢỚI HÌNH THỨC TÍCH LŨY 

 

Kính gửi:  -  Chủ nhiệm chƣơng trình  .........................................................................................................................................   

 Khoa  .......................................................................................................................................................................................................  

-  Phòng Đào tạo trƣờng Đại học Hoa Sen 

 

Tôi tên là:  .................................................................................................................................... MSSV:  ..........................................................................................................  

Hiện là sinh viên lớp:  ..................................................................................................... Ngành:  ........................................................................................................  

Khoa:  ................................................................................................................................................ Khoá:  ............................................................................................................  

Trường Đại học Hoa Sen 

Tôi đã đọc kỹ quy định thực tập nhận thức dưới hình thức tích luỹ, đã được Cố vắn học tập giải thích 

và đã hiểu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc thực tập nhận thức dưới hình thức tích luỹ. 

Nay tôi xin được đăng ký thực tập nhận thức dưới hình thức tích lũy. 

Tôi xin cam đoan sẽ: 

 Đảm bảo thực tập đủ 320 giờ làm việc thực tế phù hợp với ngành học hoặc nhóm ngành học tại 

các đơn vị theo quy định. 

 Báo cáo đầy đủ, chính xác thông tin nơi thực tập cũng như nội dung, kết quả công việc thực hiện 

vào trước thời điểm đăng ký môn học Thực tập nhận thức được quy định trong Chương trình đào 

tạo của ngành học. 

Xin chào trân trọng, 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày …………….. tháng …………….. năm ………………..………….. 

 Sinh viên làm đơn 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
 

 
 

 

 
 

Xác nhận của khoa 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 Trưởng khoa 



 

Khoa:  ____________________________  

Ngành:  ___________________________  
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH 
THỰC TẬP NHẬN THỨC DƢỚI HÌNH THỨC TÍCH LŨY 

 

Kính gửi:  -  Chủ nhiệm chƣơng trình  .........................................................................................................................................   

 Khoa  .......................................................................................................................................................................................................  

-  Phòng Đào tạo trƣờng Đại học Hoa Sen 

 

Tôi tên là:  .................................................................................................................................... MSSV:  ..........................................................................................................  

Hiện là sinh viên lớp:  ..................................................................................................... Ngành:  ........................................................................................................  

Khoa:  ................................................................................................................................................ Khoá:  ............................................................................................................  

Trường Đại học Hoa Sen 

Tôi đã có phiếu đăng ký thực tập nhận thức dưới hình thức tích lũy với khoa torng học kỳ I 

năm học ………………..…………………………..…………. 

Đến nay, tôi đã làm việc tại một số công ty, xí nghiệp với những công việc có liên quan đến ngành 

học tôi đang học tại trường và được các đơn vị xác nhận trong Bản báo cáo công việc và đánh giá kết quả 

đã thực hiện, với số giờ làm việc đã tích luỹ là: ………………..………… giờ. 

Nay tôi làm đơn và gửi báo cáo, hồ sơ liên quan để xin được công nhận việc hoàn thành Thực tập 

nhận thức dưới hình thức tích luỹ. Theo đó xin được xét miễn môn học Thực tập nhận thức được quy định 

trong chương trình đào tạo. 

Tôi sẽ bổ sung các hồ sơ, báo cáo hoặc trực tiếp giảng viên phụ trách thực tập khi có yêu cầu để trao 

đổi thêm về kết quả thực hiện. 

Xin chào trân trọng, 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày …………….. tháng …………….. năm ………………..………….. 
 Sinh viên làm đơn 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 
 

 
 

 

 
Đính kèm theo đơn 

1./ Báo cáo công việc và đánh giá kết quả đã thực hiện 

2./ ......................................................................................................................  

3./ ......................................................................................................................  

4./ ......................................................................................................................  



 

Khoa:  ____________________________  

Ngành:  ___________________________  
 

ĐƠN XIN HOÃN ĐĂNG KÝ MÔN THỰC TẬP NHẬN THỨC 
ĐỂ HOÀN THÀNH THỰC TẬP NHẬN THỨC DƢỚI HÌNH THỨC TÍCH LŨY 
 

Kính gửi:  -  Chủ nhiệm chƣơng trình  .........................................................................................................................................   

 Khoa  .......................................................................................................................................................................................................  

-  Phòng Đào tạo trƣờng Đại học Hoa Sen 

 

Tôi tên là:  .................................................................................................................................... MSSV:  ..........................................................................................................  

Hiện là sinh viên lớp:  ..................................................................................................... Ngành:  ........................................................................................................  

Khoa:  ................................................................................................................................................ Khoá:  ............................................................................................................  

Trường Đại học Hoa Sen 

Tôi đã có phiếu đăng ký thực tập nhận thức dưới hình thức tích lũy với khoa torng học kỳ I 

năm học ………………..…………………………..…………. 

Đến nay, tôi đã làm việc tại một số công ty, xí nghiệp với những công việc có liên quan đến ngành 

học tôi đang học tại trường và được các đơn vị xác nhận trong Bản báo cáo công việc và đánh giá kết quả 

đã thực hiện, với số giờ làm việc đã tích luỹ là: ………………..………… giờ. 

Do đã đạt được (trên) hai phần ba số giờ quy định, nên tôi làm đơn này xin hoãn đăng ký môn học 

Thực tập nhận thức để có thời gian hoàn thành Thực tập nhận thức dưới hình thức tích lũy. 

Tôi cam kết sẽ hoàn tất Thực tập nhận thức dưới hình thức tích luỹ và gửi báo cáo, hồ sơ trước khi 

kết thúc học kỳ có môn học Thực tập nhận thức. Nếu  không hoàn thành đúng hạn định để được xét công 

nhận hoàn thành đợt TTNT, tôi sẽ nhận điểm 0 cho môn học TTNT và phải đăng ký môn học TTNT vào các 

học kỳ sau.. 

Xin chào trân trọng, 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày …………….. tháng …………….. năm ………………..………….. 

 Sinh viên làm đơn 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 



 

Khoa:  ____________________________  

Ngành:  ___________________________  
 

BÁO CÁO CÔNG VIỆC 
VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN 

STT Công việc Thời hạn 
Ngƣời hƣớng 

dẫn/Ngƣời giao việc 
Đánh giá kết quả Chữ ký 

& dấu xác nhận XS Tốt Khá TB Yếu 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 SINH VIÊN THỰC TẬP 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 


