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1. MỤC TIÊU
Thực tập nhà hàng (Thực tập nghề nghiệp) là yêu cầu bắt buộc trong chương trình
đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành Quản trị khách sạn, mục đích của việc thực hành
nhằm giúp cho sinh viên:
- Củng cố, ôn luyện và mở rộng những kiến thức chuyên ngành đã được trang bị tại
trường.
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, vận dụng kiến thức
đã học để bước đầu nghiên cứu các vấn đề về kinh tế liên quan đến chuyên ngành
Quản trị khách sạn.
- Giúp sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tự thực hiện đề tài
nghiên cứu ở phạm vi hẹp.
- Chuẩn bị cho việc thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp.
2. NỘI DUNG
Thực tập nghề nghiệp gồm hai phần:
2.1 Thực tập nghiệp vụ:
* Đối với sinh viên tham gia thực tập theo tour:
Thực hiện theo nội dung chương trình thực tập cùng với kế hoạch Thực tập
nghề nghiệp.
Sinh viên thực hiện theo đề tài cá nhân hoặc theo nhóm với những nội dung
định hướng trước.
* Đối với sinh viên không tham gia thực tập theo tour (thực tập cá nhân):
Sinh viên liên hệ một đơn vị khách sạn, nhà hàng để thực tập trong thời gian tối
thiểu 1 tuần và viết đề án Thực tập nghề nghiệp theo sự phân công của Khoa.
2.2. Viết đề án Thực tập nghề nghiệp:
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Sinh viên viết đề án Thực tập nghề nghiệp cá nhân theo lĩnh vực đề tài đã đăng
ký với Khoa và thực hiện theo quy định của Trường về thời gian và yêu cầu về chuyên
môn.
3. YÊU CẦU
3.1. Yêu cầu chung:
- Kết quả Thực tập nghề nghiệp là một đề án môn học.
- Sinh viên thực hiện theo đề tài cá nhân.
- Đề tài thuộc phạm vi kiến thức các học phần chuyên ngành mà các sinh viên đã
học.
3.2. Yêu cầu chuyên môn:
- Sinh viên biết tổng hợp, khái quát những vấn đề nghiên cứu và trình bày một cách
có hệ thống trong đề án môn học.
- Sinh viên phải có nhận xét, đánh giá và đề xuất những biện pháp nhằm hoàn thiện
công tác kinh doanh du lịch, khách sạn - nhà hàng của đơn vị cũng như các hoạt
động về du lịch khác có liên quan sau hoạt động Thực tập nghề nghiệp.
- Kết thúc thời gian làm đề tài Thực tập nghề nghiệp sinh viên phải nộp báo cáo đề
tài theo đúng quy định về hình thức, nội dung và tài liệu tham khảo cho GVHD.
- Điểm tổng hợp bao gồm điểm thực hành tại đơn vị thực tập và điểm đề án Thực
tập nghề nghiệp, tổng điểm từ 5 điểm trở lên mới đạt yêu cầu.
4. CÁC DẠNG ĐỀ TÀI LỰA CHỌN THỰC HÀNH:
Căn cứ vào lịch trình học tập các học phần của chương trình đào tạo, chương trình
kiến tập ngoại khóa sinh viên có thể lựa chọn một trong những dạng đề tài sau đây để
nghiên cứu và thực hành:
Thực hành nghiệp vụ và quy trình vận hành các khu vực trong bộ phận ẩm thực
trong khách sạn hoặc các cơ sở lưu trú tương tự, cụ thể là:
- Khu vực nhà hàng ăn tự chọn: Bày bàn tiệc tự chọn, phân chia khu vực phục vụ,
đón, phục vụ và tiễn khách bên trong và bên ngoài khách sạn, phân chia nhân
lực phục vụ theo từng thời điểm…
- Khu vực nhà hàng Âu: Kỹ thuật bày bàn, thực đơn, thu hút khách tới nhà hàng
thường xuyên, kỹ năng thuyết phục bán hàng, kỹ năng phục vụ…
- Khu vực tổ chức sự kiện và hội nghị: Tổ chức nhiều loại hình sự kiện khác
nhau: Tiệc cưới, hội thảo, họp, giới thiệu sản phẩm, liên hoan cuối năm… trang
trí, trình bày thẩm mỹ, phục vụ… cho từng sự kiện.
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- Khu vực phục vụ tại phòng: Xúc tiến các hoạt động bán hàng qua điện thoại,
đảm bảo chất lượng món ăn và thức uống khi mang lên tới phòng khách…
- Khu vực bar: Các hoạt động tại bar hồ bơi, quầy bar, dịch vụ vui chơi giải trí
trong quầy bar, kỹ năng biểu diễn pha chế thức uống, kỹ năng phục vụ chuyên
nghiệp trong quầy bar.
- Khu vực bán các sản phẩm bánh ngọt của khách sạn, cửa hàng bánh ngọt, bánh
mì.
- Chăm sóc khách hàng.
- Marketing dịch vụ ẩm thực.
- Quản lý nhân lực tại cơ sở kinh doanh ăn uống…
Ngoài ra, sinh viên có thể lựa chọn các dạng đề tài khác phù hợp với sở trường của
mình hay theo yêu cầu của nơi thực tập nhưng có liên quan đến lĩnh vực đào tạo. Sinh
viên có thể chọn nơi thực tập là các khách sạn, resort, căn hộ du lịch, nhà hàng hay các cơ
sở độc lập bên ngoài có liên quan đến ngành học hay lĩnh vực như đã liệt kê ở trên.
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
5.1. Hội đồng thực tập nghề nghiệp
- TS. Đoàn Liêng Diễm

:

Trưởng Ban

- ThS. Nguyễn Văn Bình

:

Phó Ban

- Cô Hoàng Bích Ngọc

:

Thư ký

5.2. Danh sách Giảng viên hướng dẫn
- TS Đoàn Liêng Diễm
- ThS Nguyễn Văn Bình
- ThS Vũ Thu Hiền
- ThS Phùng Vũ Bảo Ngọc
- ThS Nguyễn Thị Thu Hằng
- ThS Trần Đình Thắng
- ThS Đoàn Quang Đồng
- ThS Lê Thị Lan Anh
5.3. Địa điểm thực tập: Tại các đơn vị khách sạn, nhà hàng tại Tp.HCM.
5.4. Thời gian và lịch trình
a/. Thời gian chuẩn bị:
- Từ 05/09/2018 – 09/09/2018: Khoa thông báo kế hoạch Thực tập nhà hàng
cho sinh viên.
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- Từ 10/09/2018 – 16/09/2018: Bộ môn khách sạn – nhà hàng triển khai công
tác tổ chức Thực tập nhà hàng với sinh viên.
- Từ 17/09/2018 – 30/09/2018: Khoa công bố danh sách sinh viên và giảng
viên hướng dẫn viết đề án Thực tập nhà hàng (GVHD).
- Từ 01/10/2018 đến 30/11/2018: Sinh viên gặp GVHD để được hướng dẫn
cách viết cũng như trình bày đề án Thực tập nhà hàng sau khi kết thúc
chương trình thực tập.
Những sinh viên không tham gia tour sẽ phải tìm đơn vị thực tập trong
khoảng thời gian này và viết đề án Thực tập nhà hàng. Sinh viên có nhu cầu
về giấy giới thiệu thực tập, liên hệ tại văn phòng khoa Du lịch.
b/. Thời gian thực hiện viết đề án thực tập nhà hàng:
- Từ 01/10/2018 - 30/11/2018: Sinh viên viết đề án Thực tập nghề nghiệp
dưới sự hướng dẫn của GVHD. Sinh viên nộp báo cáo đề án cho GVHD
dưới dạng bản giấy theo mẫu, nộp kèm theo 01 đĩa CD (Mỗi nhóm cùng
giảng viên hướng dẫn nộp chung 1 đĩa CD). Đối với sinh viên không tham
gia tour phải nộp báo cáo đề án cùng phiếu nhận xét của đơn vị nơi mình
thực tập và làm báo cáo thực tập nghiệp vụ. GVHD chấm điểm và nộp lại
cho Khoa chậm nhất là ngày 03/12/2018.
- Thời gian viết đề án Thực tập nghề nghiệp cụ thể như sau:
+ Tuần 1: Giảng viên hướng dẫn sinh viên viết đề án và duyệt đề cương.
+ Tuần 2, 3: Sinh viên nộp bản thảo đề án cho giảng viên hướng dẫn. Sau
đó giảng viên trả bản thảo đề án cho sinh viên.
+ Tuần 4: Sinh viên hoàn thiện và nộp bản chính thức.
6. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM
6.1. Nhiệm vụ của Sinh viên:
- Sinh viên tự chọn, đăng ký lĩnh vực đề tài và liên hệ thực tập (nếu không tham gia
thực tập theo tour); viết đề án Thực tập nghề nghiệp theo sự hướng dẫn của giảng
viên được Khoa phân công.
- Sinh viên chịu sự quản lý của giảng viên hướng dẫn từ khi được phân công.
- Thực hiện đúng quy định về công tác sinh viên của trường và quy trình Thực tập
nghề nghiệp.
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- Sinh viên không được tự ý vắng mặt tại đơn vị thực tập hoặc các buổi gặp GVHD
mà không có lý do chính đáng.
- Sinh viên phải thực hiện và nộp báo cáo thực tập nghiệp vụ, đề án Thực tập nghề
nghiệp đúng thời hạn quy định theo kế hoạch này.
- Sinh viên nộp 02 bản đề án Thực tập nghề nghiệp: 01 bản nộp cho Khoa và ghi nội
dung bài vào 01 đĩa CD chung của nhóm giảng viên hướng dẫn, 01 bản nộp cho
giảng viên hướng dẫn (nếu GVHD yêu cầu).
- Đối với sinh viên không tham gia thực tập theo tour sau khi thực tập nghiệp vụ
phải có phiếu nhận xét của đơn vị nơi mình thực tập, làm báo cáo thực tập nghiệp
vụ và đóng vào cuốn đề án Thực tập nghề nghiệp.
6.2. Nhiệm vụ của khoa chuyên môn:
Chịu trách nhiệm về chuyên môn, cụ thể như sau:
6.2.1. Nhiệm vụ của bộ môn:
Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch Thực tập nghề nghiệp, thiết kế
chương trình thực tập cho sinh viên.
6.2.2. Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn:
- GVHD phải đăng ký lịch trình hướng dẫn Thực tập nghề nghiệp với Khoa để
quản lý sinh viên trong thời gian thực tập và viết đề án. GVHD phải bố trí gặp
sinh viên ít nhất 1 lần 1 tuần để hướng dẫn sinh viên.
- Sau 2 tuần thực tập, GVHD gửi danh sách tên đề tài sinh viên đã đăng ký về
văn phòng khoa.
- GVHD có trách nhiệm quản lý về chuyên môn cũng như tinh thần trách
nhiệm, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của sinh viên trong quá trình Thực
tập nghề nghiệp. Hướng dẫn sinh viên thực tập, viết đề án theo kế hoạch.
- Đối với công việc hướng dẫn sinh viên đi tour: Theo dõi công việc của người
hướng dẫn cho sinh viên học việc của doanh nghiệp, giải thích thêm quy trình
làm việc tại doanh nghiệp cho sinh viên rõ, chỉ ra những điểm khác biệt giữa
lý thuyết so với thực tế tại doanh nghiệp. Đặc biệt, phải nhấn mạnh sự khác
biệt về tiêu chuẩn dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và
giữa các vùng miền cho sinh viên. Ngoài ra, giảng viên còn phải hướng dẫn
sinh viết đề án được phân công theo lịch trình; quản lý Sổ Nhật ký Thực tập
nghề nghiệp và sẽ bàn giao cho Khoa khi kết thúc đợt thực hành.
5

- GVHD cần chỉ định danh mục và số lượng các tài liệu tham khảo bắt buộc
sinh viên cần phải tham khảo.
- Đối với các sinh viên vi phạm đến mức phải đình chỉ Thực tập nghề nghiệp,
GVHD lập danh sách gửi về Khoa để Hội đồng Khoa xử lý. Phản ánh tình
hình thực tập và viết đề án của sinh viên cho Khoa.
- GVHD quản lý phiếu Nhật ký Thực tập nghề nghiệp của sinh viên và sẽ bàn
giao cho Khoa khi kết thúc làm đề án.
- Đánh giá và chấm điểm đề án cho sinh viên theo quy định trong bản kế hoạch
này.
- Quyền lợi của giảng viên hướng dẫn được thực hiện theo các quy định hiện
hành của Trường Đại học Tài chính - Marketing.
7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:
- Kết quả Thực tập nghề nghiệp là điểm đánh giá trực tiếp kỹ năng thực tập nghiệp
vụ hoặc quản trị trong lĩnh vực khách sạn - nhà hàng và viết đề cương, đọc tài liệu,
thu thập số liệu, chỉnh sửa bản thảo theo đúng tiến độ và hoàn tất, nộp đề án Thực
tập nghề nghiệp đúng thời hạn và phù hợp với yêu cầu của nhà trường về hình
thức và nội dung.
- Điểm đề án Thực tập nghề nghiệp chấm theo thang điểm: 10, điểm đạt là điểm từ
5 trở lên (Làm tròn), trong đó:
+ Điểm đề án Thực tập nghề nghiệp và sổ kiến tập cá nhân: (Giảng viên
hướng dẫn chấm):

5 điểm

Trong đó:
 Điểm trình bày:

20%

- Đề án sẽ được trình bày một mặt trên khổ giấy A4, soạn thảo bằng

MS.Word, sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ
chữ 13, không dãn chữ, dãn dòng 1,5 lines, lề trên: 2 cm, lề dưới : 2 cm,
lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm. Số trang tối thiểu: 25 trang (Không bao gồm
phần mở đầu, mục lục, phụ lục và tài liệu tham khảo).
- Trình bày rõ ràng, hình thức đẹp, đóng bìa cứng (mẫu bìa ngoài, theo

mẫu quy định).
 Điểm bố cục:

20%

Bố cục đề tài được trình bày theo thứ tự sau:
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- Trang bìa chính: Sử dụng bìa cứng (theo mẫu của khoa).
- Trang bìa phụ (theo mẫu của khoa)
- Trang Cam đoan.
- Trang Lời cám ơn: Có thể ghi lời cám ơn đối với cơ quan đỡ đầu công
trình hoặc cá nhân (GV hướng dẫn, cá nhân nào đó tại doanh nghiệp…
Phần này không bắt buộc).
- Trang Nhận xét, đánh giá của đơn vị thực tập (đối với những sinh viên
không tham gia đi tour).
- Trang Nhận xét, chấm điểm của giáo viên hướng dẫn (theo mẫu của
khoa).
- Trang Mục lục.
- Trang Danh mục:
Danh mục chữ viết tắt: Liệt kê theo thứ tự A, B, C.
Danh mục bảng.
Danh mục biểu đồ.
Danh mục hình.
- Mở đầu: mục tiêu, nội dung, đối tượng, phương pháp, bố cục đề tài.
- Nội dung các chương (Tối đa 3 chương):
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục: tài liệu, số liệu liên quan (nếu có)

 Điểm nội dung:

55%

- Tổng quan về đề tài nghiên cứu (Mở đầu)
- Cơ sở lý thuyết (thường gọi là lý luận) của đề tài nghiên cứu
- Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu
- Các giải pháp (chiến lược), kiến nghị
- Kết luận
 Điểm tài liệu tham khảo:

5%

Tài liệu tham khảo để viết đề án thực tập nghề nghiệp phải gồm ít nhất
5 cuốn sách và các tạp chí chuyên ngành.
+ Sự chuyên cần, thái độ của sinh viên về việc tuân thủ các quy định của đoàn,
nội quy tại nơi thực tập, tích cực tìm hiểu thông tin và tham gia các hoạt động
của đoàn (20%). Điểm này do GVHD thẩm định và cho điểm:

2 điểm.
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+ Kiểm tra kỹ năng thực hành (30%) do GVHD thẩm định kết quả sinh viên có
được sau khi kết thúc thực hành:

3 điểm

- Thực tập nghề nghiệp có số tín chỉ là 3.
- Sinh viên sẽ bị điểm 0 nếu vi phạm các trường hợp sau:
+ Sinh viên không nộp bài và đĩa CD đúng thời gian qui định.
+ Sinh viên không tuân thủ đúng qui trình Thực tập nghề nghiệp và sự hướng dẫn
của giảng viên hướng dẫn. Khoa lập hội đồng quyết định dựa trên yêu cầu của
giảng viên hướng dẫn.
+ Sinh viên không đến gặp giảng viên hướng dẫn sau khi triển khai kế hoạch 2
tuần.
+ Sinh viên vi phạm kỷ luật khi tham gia thực tập đến mức phải đình chỉ thực
tập.
- Khoa sẽ lập hội đồng đánh giá trước khi công bố điểm chính thức các trường
hợp sau:
+ Những đề án Thực tập nghề nghiệp có nội dung giống nhau (từng phần hoặc
toàn bộ).
+ Các đề án Thực tập nghề nghiệp sao chép (Từng phần hoặc toàn bộ) từ sinh
viên của nhà trường hoặc trường khác.

BAN GIÁM HIỆU
Duyệt
(đã ký)

TS. ĐẶNG THỊ NGỌC LAN

TRƯỞNG KHOA
(đã ký)

TS. ĐOÀN LIÊNG DIỄM
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