TTGT QM - Mẫu 02
Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM
BM. Quản lý Môi trường

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., Ngày … tháng … năm 201…

CAM KẾT TUÂN THỦ NỘI QUY THỰC TẬP GIÁO TRÌNH
Họ & tên sinh viên: .............................................

MSSV: ...........................................................

Lớp: .....................................................................

Ngày sinh: ......................................................

Trong học kỳ …. năm học 201…/ 201… tôi có đăng ký môn học Thực tập giáo trình của ngành Quản
lý Môi trường. Quá trình thực hiện môn học này có các quy định trong việc tham quan thực tế và báo
cáo môn học theo đặc thù của ngành QLMT.
Nay tôi xin cam đoan sẽ đọc trước các nội dung và tuân thủ các yêu cầu về nội quy thực tập giáo trình
được Trường, Khoa, Bộ môn và Ban giảng viên phụ trách quy định và xin cam đoan chịu mọi hình
thức kỷ luật nếu vi phạm nội quy thực tập.
Sinh viên tham gia thực tập
(Ký & ghi rõ họ tên)
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