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Kính gửi: Các bộ môn trực thuộc Khoa Kiến trúc và Quy hoạch 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 -2020 của Trường Đại học Xây dựng; 
Căn cứ yêu cầu học phần Thực tập cán bộ kỹ thuật của Khoa Kiến trúc và Quy 

hoạch;  
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch kính gửi các bộ môn Kế hoạch thực hiện học phần 

Thực tập cán bộ kỹ thuật lần 2. Khóa 60KD năm học 2019 -2020 như sau: 

1. Thông tin chung: 

Tên học phần: Thực tập cán bộ kỹ thuật  - Mã môn học: 351621 

Số tín chỉ: 3 

Đối tượng, trình độ: Sinh viên năm thứ 5, Ngành Kiến trúc và Quy hoạch, Nội thất  

Địa điểm thực tập: Các Cơ quan quản lý Nhà nước, Viện nghiên cứu, Công ty, 
Trung tâm, Doanh nghiệp tư nhân,… hoạt động về tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch. 

2. Mục đích, yêu cầu: 
Mục đích: Tăng cường, bổ xung thêm kiến thức chuyên ngành và kiến thức khác 

qua các hoạt động thực tế. Đây là giai đoạn quan trọng cho việc chuẩn bị thực hiện đồ án 
tốt nghiệp và giúp sinh viên khi ra trường có thể nhanh chóng làm quen với hoạt động 
nghiên cứu và tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch. 

Yêu cầu: Sinh viên phải nắm được hoạt động của các cơ quan quản lý, nghiên cứu, 
tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch. Tham gia vào các đề tài nghiên cứu hoặc dự án để 
nâng cao kiến thức chung và kiến thức chuyên môn. Trong thời gian thực tập sinh viên 
phải chuẩn bị được đề tài tốt nghiệp và các tài liệu phục vụ cho đề tài. 

3. Nội dung thực tập: 

1) Tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu, tư vấn và thiết kế kiến trúc, quy 
hoạch trong các dự án thiết kế và đầu tư xây dựng. 

2) Tìm hiểu cơ cấu, cơ chế và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị tới thực tập. 
3) Tìm các hướng đề tài cho đồ án tốt nghiệp. 
4) Thu thập các tài liệu có liên quan theo yêu cầu chuyên ngành của từng bộ môn 

(nếu có). 

4. Báo cáo thực tập: 

4.1. Nội dung báo cáo 
1) Báo cáo các công việc thực tập, gồm: 
- Các công việc nghiên cứu và thiết kế đã làm trong thời gian thực tập 
- Tóm tắt tổ chức hoạt động nghiên cứu và tư vấn thiết kế của đơn vị tới thực tập 



2) Dự kiến đề tài tốt nghiệp và thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài. 

4.2. Hình thức báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD 

1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New 
Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm, dãn dòng 1.2. 

2) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của báo cáo. 

5. Phân bổ thời gian:   

- Tuần 17 (25/11/2019): Sinh viên nhận và trao đổi với GVHD; Đăng ký đơn vị 
thực tập; Làm giấy giới thiệu. Và thực tập tại đơn vị đăng ký. 

- Tuần 18 (2/12/2019) đến tuần 21 (23/12/2019 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị 
đăng ký. 

- Tuần 21 (27/12 /019 ): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo tại Bộ môn. 

6. Nộp điểm: Các bộ môn nộp điểm học phần Thực tập cán bộ kỹ thuật cho khoa Kiến 
trúc và Quy hoạch vào Tuần 22  (ngày 30/12/2019 bặt buộc phải nộp đúng ngày)  qua 
2 hình thức: 

- Bản cứng, có chữ ký của Trưởng bộ môn; 

- Bản mềm tới email của khoa: ktqh@nuce.edu.vn. 

7. Danh sách sinh viên phân theo các bộ môn: File mềm sẽ gửi trực tiếp cho các 
Trưởng, Phó và Thư ký bộ môn từ email chính thức của Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. 

* Lưu ý: Các bộ môn không thay đổi danh sách sinh viên trên. 

8. Phân công giảng viên hướng dẫn: Trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm phân công 
giảng viên hướng dẫn sinh viên. 

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch xin trân trọng cảm ơn. 
 KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

TS. Nguyễn Cao Lãnh 
 


