
 
 

MỤC ĐÍCH CHƢƠNG TRÌNH 
 

Chương trình sinh hoạt cuối khóa 

mùa Thực tập 2016 được tổ chức 

với mục đích: 

 

o Giúp sinh viên phát triển 

nhận thức, thái độ và hành vi 

tích cực để đạt kết quả tốt 

trong thời kỳ thực tập tại 

doanh nghiệp. 

o Định hướng giúp sinh viên  

rèn luyện và phát triển các kỹ 

năng làm việc chuyên nghiệp để 

thành công sau khi tốt nghiệp. 

Sau khi hoàn tất chương trình sinh hoạt và 

thời kỳ thực tập, sinh viên  có khả năng: 

 
o Xác định những yếu tố then chốt cho sự 

thành công trong thực tập 

o Hiểu rõ về bản thân và những nguyên tắc, 

vấn đề nơi công sở để thích ứng. 

o Quan sát và tự đánh giá được năng lực làm 

việc của mình. 

o Áp dụng những kỹ năng mềm để đạt được 

các kết quả cao hơn trong công việc. 

o Có sự chuẩn bị kỹ cho con đường phát triển 

nghề nghiệp bản thân 

 

ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ 
 

 

Sinh viên được yêu cầu tham dự đầy đủ 

02 tuần định hướng và nộp bài thu hoạch 

tổng kết . 

Sau 02 tuần sinh hoạt, mỗi sinh viên được yêu cầu phải hoàn tất : 

- Một bộ hồ sơ tìm việc bằng tiếng Việt 

- Một bộ hồ sơ tìm việc bằng tiếng Anh 

- Bài thu hoạch cuối chương trình 

Mỗi sinh viên sẽ được phỏng vấn & tư vấn bởi đại diện đối tác của 

trường. Kết quả phỏng vấn sẽ được lưu tại Trung tâm QHDN. 
 

Tham dự chương trình đầy đủ (Attendance) 20% 

Phát biểu, đặt câu hỏi  tích  cực  (Participation) 10% 

Đánh giá hồ sơ & phỏng vấn (Application & Interview) 30% 

Bài  thu hoạch (Assignments) 40% 

 

 

Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên sẽ được: 

 Cấp chứng chỉ hoàn tất chương trình 

 Tuyển dụng chính thức từ Doanh nghiệp nếu hồ sơ đạt yêu cầu 

 Trung tâm QHDN lưu hồ sơ để tư vấn việc làm 

Chương trình sinh hoạt cuối khóa : 

TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẾN KHỞI NGHIỆP  2016 

Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM (UEF) 

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp (CER) 

 

 

    Sinh viên UEF hệ Đại học khóa 2012 &         

Cao đẳng khóa 2013 chuẩn bị Thực tập 2016 

ĐÁNH GIÁ 

 

 

 

 
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT 

Thời gian: Từ 22/02/2016 – 05/03/2016 

 
Sáng: 7:45  – 11:30 

Chiều: 13:15 – 16: 30 

 
Địa điểm: 
Phòng 7.3 

276 Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 

 

, 



Ngày Nội dung Báo cáo viên/ Doanh nghiệp  

 

Thứ 2 

22/2/16 

Sáng 

7h45 – 8h45  

 

 

9h00 

- Dặn dò từ TT QHDN về việc đến DN thực tập (Tác phong, thái 

độ, ứng xử với các anh chị ở doanh nghiệp). 

- Hướng dẫn làm bài thu hoạch “Chương trình hành trang thực 

tập” 

- Chuyên đề: Pháp luật lao động 

Ms. Nguyễn Thị Kim Loan  

(PGĐ TT.QHDN UEF) 

 

Mr. Thái Trung Kiên        

(Luật sư thành viên Công ty Luật LawPro) 

 

 

 

 

 

 

13h15  
Hiểu về chính mình & 

Năng lực quản trị bản thân để lập nghiệp 

Mr. Nguyễn Trí Kiên  

(TGĐ Cty Miti) 

 

Thứ 3 

23/2/16 

 

8h00  
Sử dụng bản đồ tư duy trong giải quyết vấn đề  

(Using mind maps for problem solving) 

 

Mr. Nguyễn Thành Nhân 

(Training Executive tập đoàn AEON) 

 

13h15 

Kỹ năng hòa nhập trong môi trường văn hóa đa quốc gia. 

“How to Work Effectively with Multinational Corporations” 

Mr. Thạch Xuân Khai  

(GĐ Công ty TNHH Sáng Thịnh; Ủy viên CLB 

CSMO) 

Mr. Đào Hiếu Dân 

(GĐ KD khối giải pháp Tập đoàn IBM) 

Mr.Đinh Lê Đạt 

(TGĐ Cty Giải pháp Quảng cáo Trực tuyến 

ANTS) 

 

 

Thứ 4 

24/2/16 

7h45 

 Triển vọng và cơ hội phát triển nghề nghiệp  

ngành Tài chính - Kế toán - Kinh tế 
Công ty đào tạo Smart Train 

 

13h15  
- Chinh phục nhà tuyển dụng trong phỏng vấn 

 (Tạo ấn tượng trước nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn).  

 

- Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn từ các Cựu SV UEF 

+ Ms. Nguyễn Thị Thanh Nga  

( Nguyên GĐKV Miền Trung, Phó P.Đào tạo 

& Phát triển nguồn nhân lực Mobivi).  

 + TT.QHDN + Cựu SV 

 

Thứ 5 

25/2/16 

7h45 
Huấn luyện viết CV (Tiếng Anh) + Thực hành  

Mr.  Phạm Nhƣ Huynh  

(Đại diện Cty  Plan A – Australia  tại VN) 

13h45 
 

Huấn luyện viết hồ sơ tìm việc (Tiếng Việt) + Thực hành 
Ms. Nguyễn Thủy Thanh Thanh  

( GĐ Nhân sự Cty Golden Summer Fashion) 

 
 

 

Thứ 6 

26/2/16 

 

7h45 

 

Tọa đàm giữa các CEO “Dấu ấn thành công!” 

 

Mr. Lƣơng Hồng Tháp -  Phó Tổng Giám Đốc 

Cty Bảo hiểm Viễn Đông và khách mời. 

Host: Nguyễn T. Hải Hường (Uni Tour Unessco) 

Chiều 
 

SV làm bài thu hoạch và chuẩn bị hồ sơ tìm việc (tại nhà) 

 

Thứ 7 

27/2/16 

 

7h45 

Recruit WORKFIT Program  

(Provides young people an opportunity to discover themselves 

and find the best job) 

 

 

 

RGF HR Agent Vietnam Co., Ltd 

Thứ 2 

29/2/16 

Sáng 
Phỏng vấn sinh viên Khoa TC-KT (8:00 am) Chuyên gia Nhân sự + P.QHDN 

Khoa QTKD sinh hoạt về đề cương thực tập,GVHD gặp SV. Khoa QTKD chủ trì 

Chiều 
Phỏng vấn sinh viên Khoa TC-KT (1:30 pm) 

SV Khoa QTKD họp với Khoa (Theo yêu cầu của Khoa) 

Chuyên gia Nhân sự + P.QHDN 

Khoa QTKD chủ trì 

Thứ 3 

01/3/16 

Sáng 

Sinh viên Khoa QTKD tham quan Tập đoàn Nielsen (9:15 am) 

 
Thư ký Khoa (Giảng viên Khoa) đi cùng 

Khoa TCKT sinh hoạt về đề cương thực tập. GVHD gặp SV 

 
Khoa Tài chính – Kế toán chủ trì 

Chiều 
Phỏng vấn sinh viên Khoa QTKD (1:30 pm) Chuyên gia Nhân sự + P.QHDN 

Khoa TC-KT thăm quan Ngân hàng Nam Á Thư ký Khoa đi cùng 

Thứ 4 

02/3/16 

Sáng Khoa QTKD  tham quan Cty BĐS Saigon House  Thư ký Khoa đi cùng 

Chiều 

 

Khoa TC - KT thăm quan Cty Chứng khoán FPT Thư ký Khoa đi cùng 

Thứ 5 

03/3/16 

Sáng   

Chiều Khoa TC-KT tham quan Cty Kế toán Kiểm toán Phương Nam Thư ký Khoa đi cùng 

Thứ 6 

04/3/16 

 

7h45 - 11h15 

 

Nộp bài thu hoạch về TT. QHDN trước 11h30’ 

 

 


