CÁC QUY ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP GIÁO TRÌNH
DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Sinh viên ngành QLMT sau khi đăng ký TTGT của ngành, có trách nhiệm thực hiện & tuân theo các
quy định sau dưới sự quản lý của các GVHD môn học:
[1]. Tổ chức thực hiện
Sinh viên sẽ được phân theo các tổ, nhóm trong việc quản lý sinh viên và thực hiện báo cáo thực tập.
Số lượng thành viên trong nhóm tùy thuộc vào sự sắp xếp của GVHD. Việc tổ chức thực hiện TTGT
được phụ trách bởi:
Giảng viên phụ trách môn học & Ban Giảng viên hỗ trợ;
Ban cán sự lớp & các trưởng nhóm.
Lưu ý: Ban cán sự lớp và các trưởng nhóm cần nắm thông tin liên lạc của các thành viên trong nhóm
của mình và phụ trách báo cáo cho Ban Giảng viên phụ trách TTGT.
[2]. Các nội dung liên quan đến TTGT
Các nội dung chính của TTGT bắt đầu từ khi SV tập hợp di chuyển đến địa điểm thực tập cho đến khi
kết thúc môn học, gồm có các nội dung sau:
Di chuyển đến nơi thực tập (phương tiện & sinh hoạt tùy thuộc chương trình cụ thể);
Tham gia thực tập tại (các) đơn vị - Thu thập thông tin (Yêu cầu nghiên cứu về đơn vị trước);
Di chuyển ra về sau khi thực tập (phương tiện & sinh hoạt tùy thuộc chương trình cụ thể);
Viết báo cáo thực tập (nội dung báo cáo phải ghi nhận được các vấn đề:
o Quy trình sản xuất/công tác quản lý tại đơn vị thực tập;
o Sử dụng nguyên vật liệu, tài nguyên & nguồn lực;
o Các vấn đề môi trường (hoặc liên quan đến môi trường) chính;
o Công tác quản lý các vấn đề môi trường/liên quan đến vấn đề môi trường đang được
đơn vị quản lý;
o Các bài học kinh nghiệm & đề xuất giải pháp giải quyết/cải thiện vấn đề MT.
Hoàn tất và nộp báo cáo thực tập theo nhóm đã được phân công;
Lưu ý: Các nội dung trên sẽ được kiểm tra & đánh giá vào điểm TTGT cuối cùng của sinh viên. Việc
đánh giá thực hiện theo cả nhóm & cá nhân, và các tỷ lệ điểm do Ban Giảng viên quyết định.
[3]. Quy định về nội quy trong quá trình TTGT
Sinh viên tham gia TTGT cần phải tuân thủ các quy định về trang phục, tư cách đạo đức, tác phong
sau:
Các sinh viên có vấn đề về sức khỏe cần báo cáo trước để đoàn sắp xếp vị trí & chuẩn bị; sinh
viên có thể buộc phải cung cấp giấy khám sức khỏe/giấy tờ liên quan đến sức khỏe cho Ban
Giảng viên quyết định;
Tập trung đúng giờ quy định này áp dụng từ lúc tập trung lên xe thực tập, nơi thực tập & sinh
hoạt của đoàn (nếu có) cho đến khi đoàn về đến trường;
Nhóm trưởng, sinh viên được phân công phụ trách xe là những người trực tiếp quản lý nhóm
của mình và có trách nhiệm báo cáo cho Ban Giảng viên tình hình của nhóm và điểm danh
nhóm và thành viên trên xe để đảm bảo tiến độ thực tập và xử lý các sự cố kịp thời;
Trang phục gọn gàng, lịch sự (ưu tiên đồng phục), và đi giày hoặc dép có quai hậu; Riêng các
trường hợp đi rừng,/núi/nhà máy yêu cầu đảm bảo an toàn thì sinh viên bắt buộc phải mang
giày có đế chống trượt tốt;

Tự bảo quản tài sản cá nhân và tài sản của các thành viên trong đoàn theo tinh thần tự giác, tự
quản;
Tham gia TTGT bắt buộc tuân thủ quy định của GVHD & người phụ trách hướng dẫn
cũng như yêu cầu của Đơn vị thực tập & trong quá trình TTGT;
Tuyệt đối nghiêm túc khi được hướng dẫn, không đùa giỡn, mất trật tự hoặc tự ý di chuyển đi
các vị trí khi không được phép;
Không được tự ý rời đoàn khi chưa có sự đồng ý của Ban Giảng viên phụ trách đặc biệt trong
trường hợp bất thường về vấn đề sức khỏe để; nếu cần thiết cần phải có xác nhận (bằng văn
bản, mẫu trên link) của Ban Giảng viên phụ trách;
Ý thức giữ gìn danh dự và hình ảnh của Lớp, Khoa, và Trường cũng như tôn trọng mọi người
xung quanh.
Lưu ý: Nhóm trưởng phụ trách quản lý thành viên trong nhóm; Sinh viên vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý
cả nhóm và riêng cá nhân sinh viên đó; Đối với sinh viên vi phạm kỷ luật, Ban Giảng viên có quyền
từ chối cho sinh viên tham gia buổi thực tập đó (tương ứng với vắng mặt). Các hình thức kỷ luật chi
tiết do Ban Giảng viên phụ trách quyết định tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
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