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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Mục tiêu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặt ra cho 

các cơ sở đào tạo một nhiệm vụ cao cả và một trọng trách nặng nề. Đại 

học Kiến trúc Đà Nẵng là một trường đại học tư thục được thành lập từ 

năm 2006 với trọng tâm đào tạo các ngành nghề thuộc khối ngành kỹ 

thuật như kiến trúc công trình, quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng, 

xây dựng dân dụng và công nghiệp…….Mặc dù chỉ mới thành lập 

nhưng được sự quan tâm đầu tư của hội đồng quản trị cũng như ban 

lãnh đạo nhà trường; Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phần nào tạo dựng 

được thương hiệu riêng cho mình. Sinh viên ra trường được các doanh 

nghiệp tiếp nhận và đánh giá cao năng lực làm việc. Trường có cơ sở 

vật chất tương đối đầy đủ, kết hợp với đội ngũ cán bộ, giảng viên có 

bề dày trong công tác quản lý và kinh nghiệm giảng dạy đáp ứng tốt 

công tác đào tạo. Tuy nhiên, do mới được thành lập nên trang thiết bị 

dạy học vẫn chưa được trang bị đầy đủ; nội dung chương trình vẫn còn 

những bất cập. Trình độ của giảng viên luôn được chú trọng bồi dưỡng 

nâng cao song kỹ năng sư phạm còn có mặt hạn chế, một bộ phận 

giảng viên dạy thực hành thiếu kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, 

phương pháp quản lý hoạt động đào tạo của cán bộ quản lý chưa theo 

kịp sự phát triển, sự phối hợp trong việc thúc đẩy giữa một bên là tính 

tích cực chủ động của sinh viên, với một bên là phương pháp giảng 

dạy mới của đội ngũ giảng viên chưa tốt. Trước sự tác động mạnh mẽ 

của tiến bộ khoa học công nghệ, với điều kiện thực tế của nhà trường 

thì năng lực và hiệu quả quản lý hoạt động đào tạo chưa theo kịp với 

yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bên cạnh những sinh viên được doanh nghiệp 
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tiếp nhận đánh giá cao thì một bộ phận không nhỏ sinh viên tốt nghiệp 

vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng. Nguyên 

nhân chủ yếu của vấn đề này xuất phát từ hoạt động thực tập tốt 

nghiệp của sinh viên. Thực tập tốt nghiệp là một yếu tố quan trọng 

quyết định chất lượng của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, 

thực tập tốt nghiệp là một nội dung quan trọng trong chương trình đào 

tạo đại học và cao đẳng, nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã 

học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 

Từ khi được thành lập đến nay, việc tổ chức và quản lý thực tập 

tốt nghiệp ở trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã được Ban giám 

hiệu quan tâm chỉ đạo và thực hiện có nề nếp, với sự phân công trách 

nhiệm cụ thể cho các bộ phận có liên quan. Tuy nhiên, vẫn còn khá 

nhiều bất cập trong công tác này. Nhất là trong hai, ba năm gần đây, 

trường phát triển nhanh, số sinh viên tốt nghiệp hằng năm đều tăng, 

việc tổ chức và quản lý thực tập tốt nghiệp có nhiều vấn đề phát sinh 

và là một trong những mối bận tâm của Ban giám hiệu nhà trường, 

phòng Đào tạo cũng như các khoa, ngành. Xuất phát từ thực tế trên tôi 

chọn đề tài: “ Biện pháp quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của 

sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng” với mong mỏi tìm ra 

những biện pháp quản lý hữu hiệu nhất nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo của Trường.  

2. Mục đích nghiên cứu  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện 

pháp quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp có hiệu quả góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

(ĐHKTĐN). 
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3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Biện pháp quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên 

trường ĐHKTĐN 

3.2. Khách thể nghiên cứu  

Hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên trường đại học. 

4. Giả thuyết khoa học 

Trong những năm qua, việc quản lý thực tập tốt nghiệp của sinh 

viên hệ đại học chính quy ĐHKTĐN đã đạt được những kết quả nhất 

định. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác quản lý TTTN chưa cao cần 

phải khắc phục như: kết quả thực tập không phản ánh đúng thực tế 

hoạt động của sinh viên;  phân cấp quản lý giữa các khoa,  phòng ban 

còn chồng chéo; các quy định thanh toán khối lượng hướng dẫn chưa 

phù hợp. Nếu xác lập và thực hiện đồng bộ những biện pháp quản lý 

khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường thì sẽ góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và 

địa phương. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu  

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công tác TTTN của 

sinh viên trường Đại học. 

5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý TTTN của 

sinh viên tại trường ĐHKTĐN. 

5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả 

TTTN của sinh viên tại trường ĐHKTĐN. 

6. Phương pháp nghiên cứu  
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6.1. Nhóm các PPNC lý luận: Sử dụng các phương pháp phân 

tích-tổng hợp tài liệu, phân loại tài liệu…nhằm xây dựng cơ sở lý luận 

của đề tài. 

6.2. Nhóm các PPNC thực tiễn 

*Phương pháp điều tra bằng phiếu thăm dò ý kiến: thăm dò 

ý kiến sinh viên,  cán bộ quản lý,  giảng viên và doanh nghiệp có sinh 

viên thực tập. 

* Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn Ban giám hiệu, Lãnh 

đạo Khoa, tổ trưởng Bộ môn về những khó khăn, thuận lợi, cũng như 

những ý kiến đề xuất trong việc quản lý thực tập tốt nghiệp. 

*Phương pháp tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia…. 

* Phương pháp nghiên cứu hồ sơ lưu trữ. 

6.3. Phương pháp toán thống kê: Để xử lý kết quả nghiên cứu. 

7. Phạm vi nghiên cứu  

Công tác quản lý thực tập tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học 

chính quy của hai ngành Kiến trúc và Xây dựng tại trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng. 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP 

TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI  

1.2.1. Quản lý và các chức năng của quản lý  

Tác giả đã nêu các khái niệm về quản lý, từ đó rút ra: “ Quản lý 

là cách thức nhằm tác động ( tổ chức, điều khiển, chỉ huy) hợp quy 

luật của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức 
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nhằm làm cho các tổ chức vận hành đạt hiệu quả mong muốn và đạt 

được mục tiêu đề ra.” 

Các chức năng của quản lý 

- Chức năng kế hoạch hóa 

- Chức năng tổ chức 

- Chức năng chỉ huy điều hành lãnh đạo 

- Chức năng kiểm tra 

1.2.2. Quản lý giáo dục 

Tác giả đã nêu các định nghĩa về quản lý giáo dục, từ đó rút ra:  

“Quản lý giáo dục là sự tác động có mục đích, có ý thức của chủ thể 

quản lý đến khách thể quản lý trên cơ sở nhận thức và vận dụng đúng 

những quy luật khách quan của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đưa 

hoạt động giáo dục đạt tới mục tiêu đã định.” 

1.2.3. Quản lý nhà trường 

Quản lý nhà trường về cơ bản khác với quản lý ở các lĩnh vực 

khác, ở đây những tác động của chủ thể quản lý là những tác động của 

công tác tổ chức sư phạm đến đối tượng quản lý nhằm giải quyết 

những nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Đó là hệ thống tác động có 

phương hướng, có mục đích, có mối quan hệ qua lại lẫn nhau, phụ 

thuộc lẫn nhau, trong đó mọi thành viên của nhà trường vừa là đối 

tượng quản lý vừa là chủ thể tự quản lý hoạt động của bản thân mình. 

Sản phẩm tạo ra của nhà trường là nhân cách người học được hình 

thành trong quá trình học tập, tu dưỡng rèn luyện và phát triển theo 

yêu cầu của xã hội và được xã hội thừa nhận. 

1.2.4. Quản lý hoạt động đào tạo 

Quản lý hoạt động đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, nằm trong 

công tác quản lý giáo dục nói chung và quản lý nhà trường nói riêng. 
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Chủ thể quản lý có thể thực hiện quản lý một cách trực tiếp hay gián 

tiếp các hoạt động đào tạo, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục là: “Đào 

tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức 

khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm 

chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc”.                                                     

1.2.5. Thực tập 

Thực tập (Stage) theo định nghĩa của tự điển LaRousse thì đây 

là giai đoạn học tập, nghiên cứu qua thực tế, được yêu cầu đối với học 

viên theo học một số nghề (thực tập luật sư, thực tập sư phạm), cũng là 

giai đoạn mà một người phải tạm thời đến làm việc tại doanh nghiệp 

để hoàn tất chương trình đào tạo. 

1.2.6. Thực tập tốt nghiệp 

TTTN là tình hình hoạt động thực tiễn của SV tại cơ sở thực tập 

sau thời gian tiếp thu các kiến thức lý thuyết chuyên môn tại nhà 

trường. Mục tiêu của đợt thực tập này nhằm tạo điều kiện cho SV có 

cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học được trên ghế 

giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài; vận dụng những kiến 

thức đã học một cách có khoa học và sáng tạo vào tình hình thực tiễn 

xã hội. Bên cạnh đó, TTTN còn rèn luyện cho SV khả năng tư duy độc 

lập, sáng tạo trong công việc, tự vận động và khẳng định mình trong 

hành trình hội nhập vào nền kinh tế thị trường đầy năng động. 

1.2.7.Quản lý  thực tập tốt nghiệp 

Quản lý TTTN là một hệ thống những tác động có mục đích, có 

kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm làm cho quá trình 
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TTTN đạt được mục đích đề ra. Quản lý TTTN liên quan chặt chẽ với 

quản lý tất cả các hoạt động khác trong nhà trường. 

1.3. HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

1.3.1. Vai trò của thực tập tốt nghiệp 

TTTN là một giai đoạn quan trọng nhằm kiểm tra sự chuẩn bị về 

mặt lý thuyết và thực hành của SV về khả năng làm việc độc lập, hình 

thành khả năng sáng tạo trong công việc của những kỹ sư, cử nhân 

tương lai. 

Mặc khác, TTTN sẽ là sợi dây gắn kết nhà trường với đơn vị 

thực tập, tạo ra sự phối hợp giữa đào tạo và thực tiễn. Nhà trường có 

thể đào tạo nhân lực theo yêu cầu của nhà sản xuất.    

1.3.2. Mục đích, yêu cầu của thực tập tốt nghiệp đối với SV 

SV phải đạt được các yêu cầu đối với các tiêu chí 

- Về kiến thức 

- Về kỹ năng 

- Về thái độ 

1.3.3. Nội dung và hình thức hoạt động thực tập tốt nghiệp 

- Tìm hiểu thực tiễn tại đơn vị thực tập. 

- Thực hiện các công việc kỹ thuật cụ thể do đơn vị thực tập 

phân công hướng dẫn. 

- Định hướng đề tài cho Đồ án tốt nghiệp 

1.3.4. Đặc trưng hoạt động TTTN của sinh viên trường Đại 

học Kiến trúc 

* Mục tiêu: 

Tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm thực tế tại các cơ quan quản lý, 

sản xuất và kinh doanh xây dựng đồng thời thu thập số liệu, củng cố 
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và nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho việc thực hiện 

Đồ Án Tốt Nghiệp.  

* Nhiệm vụ của SV: 

- Thu thập tài liệu, tìm hiểu qui trình, qui phạm trong thiết kế và 

thi công xây dựng. Tìm hiểu các công việc tại đơn vị thực tập: Cách 

lập dự án, cách tổ chức quản lý, đấu thầu, thiết kế , giám sát và thi 

công các công trình xây dựng....và tham gia các công việc kỹ thuật cụ 

thể do đơn vị nơi thực tập phân công và hướng dẫn. 

* Hình thức tổ chức: 

- Đoàn thực tập sẽ chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 6 

sinh viên. Mỗi nhóm sinh viên sẽ thực tập dưới sự hướng dẫn của 1 

giáo viên hướng dẫn và tại mỗi đơn vị có SV đến thực tập sẽ cử cán bộ 

theo dõi, giám sát hoạt động thực tập của SV. 

1.4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA 

SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

1.4.1.Quản lý việc nâng cao nhận thức về hoạt động TTTN 

cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên  

- Giáo dục truyền thống của nhà trường, trong đó chú trọng giáo 

dục tầm quan trọng của hoạt động TTTN. 

- Giúp giảng viên, sinh viên nắm rõ mục tiêu, ý nghĩa, vai trò 

của TTTN; các yêu cầu đào tạo, các quy chế, quy định về giáo dục và 

đào tạo nói chung và các yêu cầu đối với TTTN nói riêng. 

- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết đúng đắn về quá trình 

TTTN. 

- Tuyên truyền, phổ biến về nghề nghiệp sinh viên sẽ đảm nhận 

trong tương lai từ đó giúp sinh viên bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp. 
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- Xây dựng bầu không khí tích cực rèn luyện kỹ năng nghề 

nghiệp trong tập thể sinh viên. 

1.4.2. Quản lý kế hoạch TTTN  

Quản lý kế hoạch TTTN bao gồm, quản lý việc xây dựng kế 

hoạch TTTN và quản lý việc thực hiện kế hoạch TTTN. 

Khi tổ chức thực hiện kế hoạch cần phân công, phân nhiệm vụ 

rõ ràng, cụ thể về nội dung công việc, thời gian hoàn thành, sản phẩm 

phải có; xác lập cơ cấu phối hợp giữa các bộ phận chức năng; bồi 

dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ phụ trách; huy động lực 

lượng tham gia và giám sát thực hiện công việc kết hợp điều chỉnh nếu 

cần. 

1.4.3. Quản lý nội dung, chương trình TTTN  

- Cung cấp cho giảng viên và SV hiểu biết đầy đủ về nội dung 

TTTN. 

- Bồi dưỡng về cách thức chỉ đạo các nội dung cụ thể của 

TTTN. 

- Kiểm tra thường xuyên các nội dung của TTTN để có những 

điều chỉnh cần thiết. 

- Phối hợp với các đơn vị thực tập để tạo điều kiện cho SV thực 

hiện tốt các nội dung TTTN. 

- Việc quản lý nội dung TTTN gắn liền với công tác quản lý kế 

hoạch TTTN, quản lý quy trình tổ chức TTTN và quản lý việc kiểm 

tra, đánh giá kết quả TTTN. 

1.4.4. Quản lý quy trình tổ chức TTTN 

Quy trình tổ chức TTTN gồm bốn bước lớn. Trong mỗi bước 

tiến hành quy trình TTTN lại có các bước nhỏ thống nhất với nhau, bổ 
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trợ và làm tiền đề cho nhau để cùng thực hiện mục đích, nhiệm vụ của 

hoạt động TTTN. 

- Bước 1: Chuẩn bị 

- Bước 2: Triển khai, tổ chức 

- Bước 3: Đánh giá  

- Bước 4: Tổng kết 

Để thực hiện tốt quy trình tổ chức TTTN các  nhà quản lý cần 

thực hiện tốt các công việc sau: 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, giảng viên, SV về 

quy trình tổ chức TTTN. 

- Tập huấn cho các thành viên tham gia đợt TTTN nhằm hình 

thành cho họ những kỹ năng vận dụng tri thức vào thực tiễn để tổ 

chức, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các bước của quá trình TTTN. 

- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động TTTN đúng quy trình. 

1.4.5. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả TTTN 

Việc đánh giá kết quả TTTN phải đảm bảo các nguyên tắc:  

- Nguyên tắc khách quan và công bằng 

- Nguyên tắc dân chủ và bình đẳng 

- Nguyên tắc hệ thống và thứ bậc 

- Nguyên tắc thực tiễn và phát triển 

- Nguyên tắc phối hợp 

Để quản lý tốt việc đánh giá kết quả TTTN của SV cần thực 

hiện các yêu cầu sau: 

- Xây dựng các tiêu chuẩn, và tiêu chí đánh giá kết quả từng nội 

dung TTTN của SV một cách cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tiêu chí hoạt 

động, với yêu cầu thực hành nghề nghiệp. 
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- Phổ biến các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá TTTN cho các cán 

bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập. 

- Theo dõi chặt chẽ việc đánh giá kết quả TTTN đối với SV của 

cán bộ quản lý tại đơn vị thực tập. 

- Kiểm tra chặt chẽ quy trình và kết quả đánh giá của các bộ 

phận chức năng để đảm bảo sự công bằng cho SV. 

- Thường xuyên rút kinh nghiệm về công tác đánh giá kết quả 

TTTN của SV. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết về công tác đánh giá kết quả TTTN 

của SV. 

1.4.6. Quản lý điều kiện phục vụ TTTN của sinh viên 

Để đảm bảo cho hoạt động TTTN đạt kết quả tốt thì các điều 

kiện đảm bảo cho quá trình TTTN cũng phải được quản lý và sử dụng 

hiệu quả. Nội dung các điều kiện đảm bảo cho hoạt động TTTN bao 

gồm : kinh phí cho hoạt động TTTN, cơ sở vật chất thiết bị phục vụ 

cho hoạt động TTTN. 

1.4.7. Quản lý sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong 

việc tổ chức hoạt động TTTN 

- Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý hoạt động TTTN. 

- Tổ chức hội nghị thống nhất quan điểm và nội dung chỉ đạo, 

phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân trong quản lý 

hoạt động TTTN, trao đổi kinh nghiệm quản lý. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác phối hợp giữa các cấp quản 

lý và các bộ phận quản lý trong nhà trường đại học để có những điều 

chỉnh kịp thời và hợp lý. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ  HOẠT ĐỘNG THỰC 

TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ 

NẴNG 

* Khái quát sự hình thành và phát triển của Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng 

Hưởng ứng đề xuất của Kiến trúc sư Phạm Sỹ Chức, Phó Chủ 

tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, một số nhà giáo và cán bộ có uy tín 

lâu năm trong lĩnh vực xây dựng có tâm huyết với sự nghiệp đào tạo 

cũng như xây dựng và phát triển của khu vực còn nhiều khó khăn này 

đã tập hợp lại hình thành Hội đồng Sáng lập Trường Đại học Kiến trúc 

Đà Nẵng để đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như với Chính 

phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cho phép thành lập 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 

số 270/2006/QĐ-TTg thành lập TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 

ĐÀ NẴNG. 

2.2. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TTTN CỦA SV TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG: 

2.3.1. Nhận thức của CBQL, GV và SV về tầm quan trọng 

của hoạt động TTTN 

Từ số liệu khảo sát chúng tôi nhận thấy,  93,4 % số người được 

hỏi đánh giá đúng đắn về tầm quan trọng của TTTN trong chương 
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trình đào tạo. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhận thức chưa đúng về tầm 

quan trọng của TTTN (6,6%). Đa số SV đều có nhận thức đúng đắn về 

tầm quan trọng của TTTN trong chương trình đào tạo, tuy nhiên tỷ lệ 

SV khẳng định TTTN có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng là không 

cao. Một  bộ phận nhỏ đánh giá TTTN không có vai trò gì đối với 

chương trình đào tạo rơi chủ yếu vào SV. 

2.3.2 Đánh giá của CBQL, GV và SV về hình thức tổ chức 

TTTN 

* Địa điểm thực tập  

Căn cứ số liệu khảo sát có thể thấy rằng, đối với CBQL thì việc 

SV tự tìm địa điểm thực tập như hiện nay là có thể chấp nhận được ( 

42,3%) , phù hợp với điều kiện thực tế của một trường đại học tư thục 

mới được thành lập không lâu. Ngược lại, tỷ lệ GV và SV cho rằng 

hình thức tổ chức không hợp lý này khá cao : 77,4 % về phía GV và 

89,4% về phía SV. Qua đó, có thể nhận thấy rằng, SV gặp rất nhiều 

khó khăn trong quá trình tìm được địa điểm thực tập cho mình vì 

không có nhiều mối quan hệ thân thiết để có thể tìm được một địa 

điểm thực tập đúng với chuyên ngành. GV thì bị động trong quá trình 

quản lý SV vì phải chờ SV có địa điểm thực tập xong mới tiến hành 

gặp gỡ và phân công nhiệm vụ. Mặt khác, nếu đến lúc thực tập mà SV 

vẫn chưa tìm được địa điểm thực tập thì GV hướng dẫn phải liên hệ 

địa điểm thực tập cho SV. 

* Thời gian thực tập 

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 19% tổng số người được hỏi 

cho rằng thời gian TTTN như hiện nay là hợp lý còn 80,1 % cho rằng 

nên kéo dài thời gian TTTN hơn nữa và đa phần các ý kiến đề xuất 

thời gian TTTN nên kéo dài từ 8 tuần đến 10 tuần chứ không chỉ là 6 
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tuần như hiện nay. Ban Giám hiệu và CBQL nên xem xét lại vấn đề 

này vì TTTN là khoảng thời gian cọ xát với thực tế sau một khoảng 

thời gian dài tiếp thu kiến thức chuyên môn từ sách vở. Đây là một 

bước đệm để SV có thể làm quen với thực tế công việc để hình thành 

nên kỹ năng nghề nghiệp sau này. 

2.3.3. Đánh giá của CBQL, GV và SV về mức độ thực hiện 

các nội dung TTTN của SV trường ĐHKTĐN            

Từ các nội dung được thiết kế trên bảng hỏi các đối tượng được 

hỏi đều cho rằng nội dung thực hiện tốt nhất là báo cáo TTTN sau đó 

mới đến nội dung tìm hiểu thực tế tại đơn vị thực tập. Chỉ có nội dung 

2: hoàn thành nhiệm vụ theo đề cương TTTN thì có sự khác biệt khá 

lớn giữa SV và GV,CBQL. GV và CBQL cho rằng nội dung này SV 

chỉ thực hiện ở mức trung bình chỉ 26,9% đánh giá là tốt nhưng có đến 

50% SV thừa nhận thực hiện nội dung này ở mức độ Tốt. So với SV, 

CBQL và GV đánh giá có phần tập trung và chặt chẽ hơn. 

2.3.4. Kết quả TTTN của SV trường ĐHKTĐN 

Các báo cáo tổng kết và bảng điểm TTTN của SV cho thấy từ 

năm học 2010-2011 đến năm học 2013-2014, trung bình tỷ lệ SV đi 

TTTN đạt loại giỏi và xuất sắc đạt 95 %. Tỷ lệ SV đạt loại khá dưới 

5%, SV nào đạt 7 điểm TTTN xem như là kém nhất. Không có SV nào 

đạt kết quả TTTN loại trung bình trở xuống. Đa phần GV hướng dẫn 

đều cho rằng điểm TTTN chiếm vị trí quan trọng thứ 2 trong bảng 

điểm ra trường của SV sau điểm đồ án tốt nghiệp nên thường cho điểm 

cao học phần này mặc dù tỷ lệ SV tốt nghiệp loại giỏi khi ra trường 

qua các năm chưa bao giờ vượt quá 25% ở hai ngành Kiến trúc và Kỹ 

thuật công trình xây dựng. Tương tự, kết quả học tập đạt loại giỏi của 

SV hai ngành này tại trường cũng không quá 35%. 
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Khi khảo sát, có sự khác nhau trong việc nhìn nhận kết quả 

TTTN giữa hai đối tượng. Ở nhóm đối tượng quản lý chỉ có 9,6% cho 

rằng kết quả TTTN phản ánh đúng năng lực của SV còn 75% cho rằng 

kết quả thực tập quá cao so với năng lực SV. Ngược lại, khi khảo sát 

SV thì có đến 68,8% SV cho rằng kết quả TTTN đã phán ánh đúng 

năng lực của SV chỉ có 26,5 % cho rằng kết quả quá cao và chỉ có 4,7 

% cho rằng kết quả thực tập quá thấp so với năng lực thực sự của SV.  

2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TTTN CỦA SV 

TRƯỜNG ĐHKTĐN  

2.4.1. Đánh giá của CBQL, GV và SV trường ĐHKTĐN về 

mức độ thực hiện các khâu quản lý hoạt động TTTN 

Hoạt động TTTN thật sự có hiệu quả khi được quản lý chặt chẽ 

đồng bộ ở tất cả khâu : xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, công tác 

chỉ đạo giám sát thực hiện nội dung, công tác kiểm tra đánh giá kết 

quả TTTN, các điều kiện hỗ trợ, tăng cường cơ sở vật chất. Để tìm 

hiểu mức độ thực hiện các khâu này chúng tôi đã tiến hành khảo sát 

trên 3 nhóm đối tượng là CBQL, GV, SV với các câu hỏi có các nội 

dung trên với 3 mức độ là Tốt, Khá, Trung bình và kết quả thu được 

như sau: 

 Bảng 2.6 : Các nội dung quản lý hoạt động TTTN 

STT Tên nội dung Viết tắt 

1 
Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 

của hoạt động TTTN 

Nội dung 1 

2 

Xây dựng quy trình, kế hoạch TTTN 

theo đúng quy định của Bộ GD kết hợp 

thực tế của nhà trường 

Nội dung 2 

3 Công tác phổ biến kế hoạch, nội dung Nội dung 3 
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TTTN cho CBQL, GVHD 

4 
Tổ chức bộ máy thực hiện hoạt động 

TTTN 

Nội dung 4 

5 

Công tác chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn, 

sự phối hợp giữa các bộ phận đối với 

hoạt động TTTN 

Nội dung 5 

6 Công tác kiểm tra, đánh giá TTTN Nội dung 6 

7 

Hoàn thiện và cụ thể hóa các văn bản đối 

với hoạt động TTTN theo hướng chuẩn 

hóa ở từng nội dung cụ thể. 

Nội dung 7 

8 
Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất 

cho hoạt động TTTN 

Nội dung 8 

9 
Củng cố và hoàn thiện cơ chế phối hợp 

giữa nhà trường và đơn vị thực tập 

Nội dung 9 

Bảng 2.7: Mức độ thực hiện các khâu trong quản lý hoạt động TTTN 

của SV trường ĐHKTĐN                                                                                                                                                                                       

 

 

TT 

Đối tượng 
CBQL 

( n= 52) 

GV 

(n=93) 

SV 

(n=464) 

Nội dung 
Tốt 
% 

Khá 
% 

TB 
% 

Tốt 
% 

Khá 
% 

TB 
% 

Tốt 
% 

Khá 
% 

TB 
% 

1 Nội dung 1 
   5 

9,6 

 

39 
75 

 

 

8 

15,4 

13 

14 

75 

80,7 

5 

5,3 

102 

22 

341 

73,5 

21 

4,5 

2 Nội dung 2 
6 

11,5 

39 

75 

7 

13,5 

15 

16,1 

 

71 

76,3 
 

6 

6,6 

98 

21,1 

352 

75,9 

14 

3 

3 Nội dung 3 
4 

7,8 
43 

82,7 
5 

9,6 
10 

10,1 
82 

88,2 
1 

1,7 
54 

11,6 
400 
86,2 

10 
2,2 

4 Nội dung 4 
10 

19,2 

36 

69,2 

6 

11,5 

21 

22,6 

63 

67,7 

9 

9,7 

69 

14,9 

343 

73,9 

52 

11,2 
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5 Nội dung 5 
8 

15,4 
37 

71,2 
7 

13,5 
17 

18,3 
40 

43,1 
36 

38,6 
51 
11 

200 
43,1 

213 
45,9 

6 Nội dung 6 
25 

48,1 

20 

38,5 

7 

13,4 

23 

24,8 

66 

71 

4 

4,3 

87 

18,8 

345 

74,4 

32 

6,9 

7 Nội dung 7 
6 

11,5 
39 
75 

7 
13,5 

15 
16,1 

 

71 
76,3 

 

6 
6,6 

98 
21,1 

352 
75,9 

14 
3 

8 Nội dung 8 
10 

19,2 

36 

69,2 

6 

11,5 

21 

22,6 

30 

32,3 

42 

45,2 

69 

14,9 

175 

37,7 

220 

47,8 

9 Nội dung 9 
8 

15,4 
37 

71,2 
7 

13,5 
17 

18,3 
75 

80,7 
1 

1,1 
51 
11 

402 
86,6 

9 
1,9 

2.4.2. Đánh giá của CBQL và GV về các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình quản lý hoạt động TTTN của SV trường ĐHKTĐN 

Qua điều tra có thể nhận thấy yếu tố Các văn bản hiện hành liên 

quan đến hoạt động TTTN của trường được 2 nhóm đối tượng cho 

rằng có ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động TTTN, 76,9% đối với GV 

và 87,1% đối với SV. Đây là một nhận xét mang tính khách quan cao. 

Bởi vì đại học Kiến trúc Đà Nẵng mới được thành lập trong vòng 7 

năm, tất cả chỉ đang trong giai đoạn hình thành và phát triển nên đối 

với hoạt động TTTN nói riêng chưa có hệ thống văn bản cụ thể theo 

quy trình cũng như văn bản quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của 

từng bộ phận trong bộ máy tổ chức hoạt động TTTN. Từ năm 2010 

đến nay tất cả văn bản liên quan đến hoạt động TTTN chỉ dừng lại ở 

mức độ Thông báo do Hiệu trưởng ký ban hành dẫn đến việc tất cả các 

cá nhân bộ phận liên quan xem đây như là một hoạt động thường kỳ 

chứ chưa chú trọng đến tầm quan trọng của nó. 

Yếu tố ảnh hưởng tiếp theo đó là: Nội dung, kế hoạch, mục tiêu 

TTTN với 59,6 % CBQL và 79,6% GVHD lựa chọn yếu tố này. Có thể 

nói kế hoạch, mục tiêu, nội dung chiếm vị trí rất quan trọng đến thành 
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công của hoạt động TTTN. Muốn hoạt động TTTN đem lại hiệu quả 

nâng cao chất lượng đào tạo giúp SV có cơ hội tiếp xúc với nghề 

nghiệp sau này trường ĐHKTĐN nên thành lập một Ban chỉ đạo hoạt 

động TTTN kiểm tra giám sát hoạt động TTTN một cách hiệu quả, 

chặt chẽ nhằm giúp hoạt động TTTN phát huy tầm quan trọng vốn có 

của mình. 

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG 

2.5.1. Thuận lợi và khó khăn 

* Thuận lợi 

- Trong những năm qua, hoạt động TTTN luôn được sự quan 

tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu cũng như lãnh đạo các Khoa, 

phòng ban và các đơn vị có sinh viên đến thực tập. 

- Trường ĐHKTĐN đã tiến hành các công tác chuẩn bị cho hoạt 

động TTTN theo đúng kế hoạch và yêu cầu của chương trình đào tạo. 

- Sinh viên được chuẩn bị chu đáo về kiến thức chuyên môn, 

tình yêu nghề nghiệp. 

- Kế hoạch TTTN, các văn bản hướng dẫn được phổ biến rộng 

rãi cho GV và SV. 

- Các đơn vị thực tập đã tạo điều kiện tốt nhất cho SV đến thực 

tập. 

- GV hướng dẫn nhiệt tình, gần gũi, có tinh thần trách nhiệm 

cao. 

- Ban Giám Hiệu cũng như các Khoa, Phòng Ban luôn tạo điều 

kiện giúp đỡ SV hoàn thành tốt thời gian TTTN của mình. 

* Khó khăn 

- Việc quản lý hoạt động TTTN của trường ĐHKTĐN chưa có 

những thay đổi đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay đó là 
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tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, nắm vững kiến thức chuyên 

môn đồng thời có kỹ năng thực hành đối với nghề nghiệp.  

- Công tác chỉ đạo còn mang tính thời vụ có lúc chưa kịp thời. 

- Các văn bản và biểu mẫu của nhà trường chưa đầy đủ, một số 

biểu mẫu còn rườm rà. Việc phổ biến các văn bản hướng dẫn TTTN, 

các biểu mẫu cho SV chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhiều SV còn 

lúng túng khi thao tác trên biểu mẫu. 

- Việc SV tự tìm địa điểm thực tập gây không ít khó khăn cho 

SV. 

- Trình độ của SV không đồng đều, một số SV chưa có ý thức 

trong quá trình thực hiện hoạt động TTTN. Nhiều SV chưa nắm vững 

kế hoạch cũng như yêu cầu, nội dung của hoạt động TTTN. SV chưa 

có khái niệm về cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của những công ty, 

doanh nghiệp mình đến thực tập. Hơn nữa, thời gian thực tập ngắn SV 

không có đủ thời gian để rèn luyện tay nghề.  

- Việc bồi dưỡng phương pháp hướng dẫn TTTN cho các GV 

hướng dẫn còn nhiều hạn chế, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 

đội ngũ GV hướng dẫn chưa nghiêm túc. Đa phần GV hướng dẫn còn 

kiêm nhiệm nhiều công tác khác nên chưa chuyên tâm cho công tác 

hướng dẫn. 

- Sự phối hợp giữa đơn vị thực tập và nhà trường còn thiếu sự 

đồng bộ thống nhất. Đơn vị thực tập chưa mạnh dạn cho SV tham gia 

thực sự vào công việc của đơn vị mình làm SV thiếu đi cơ hội rèn 

luyện tay nghề để nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp. 

2.5.2. Nguyên nhân 

- Sự nhiệt tình của GV hướng dẫn còn hạn chế. 
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- Nhà trường chưa dành nhiều thời gian cho công tác chỉ đạo và 

kiểm tra hoạt động này. 

- Việc kiểm tra đánh giá kết quả thực tập còn thiếu tính khách 

quan, phần lớn SV thực tập đều được đánh giá kết quả xuất sắc, giỏi. 

- Việc tổ chức hoạt động tham quan thực tế quá ít, chỉ mang 

tính hình thức nên chưa tạo điều kiện cho SV có sự chuẩn bị tốt đối 

với hoạt động TTTN. 

- Quỹ thời gian trong khung chương trình dành cho hoạt động 

TTTN còn ngắn như nhận định của nhiều SV, không đủ cho các em 

hình thành tình yêu lý tưởng về nghề nghiệp. 

CHƯƠNG 3 

 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP TỐT 

NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 

ĐÀ NẴNG 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TTTN CỦA SV 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBQL, 

GV, SV về tầm quan trọng của hoạt động TTTN 

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV 

giảng dạy trong trường, đội ngũ cán bộ phụ trách hoạt động TTTN và 

SV về tầm quan trọng, ý nghĩa và vai trò của hoạt động TTTN trong 

chương trình đào tạo đồng thời phối hợp với CBQL các đơn vị thực 

tập nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ hướng dẫn trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện quy chế, các văn bản quy định 

cụ thể, chặt chẽ và cập nhật đối với việc tổ chức và quản lý TTTN 



 

 

21 

Tiếp tục rà soát và đánh giá mức độ hiệu quả của các văn bản  

hiện có về TTTN và quản lý TTTN của nhà trường. Thống nhất kế 

hoạch thực tập từ trường ĐHKTĐN đến các cơ sở đơn vị có SV đến 

thực tập. Hoàn thiện hệ thống văn bản và hồ sơ hướng dẫn thực tập. 

Bổ sung các văn bản cần thiết cho hoạt động TTTN mà nhà trường còn 

thiếu đồng thời chấm dứt hiệu lực của những văn bản không còn phù 

hợp. 

3.2.3. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho SV tham gia hoạt 

động TTTN 

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm, tích cực chỉ đạo các bộ phận 

trong hệ thống tổ chức của nhà trường tham gia vào quá trình chuẩn bị 

cho SV trước khi đến cơ sở thực tập. Giúp SV nâng cao ý thức, thái độ 

chuẩn bị chu đáo cho hoạt động TTTN. 

3.2.4. Tăng cường chỉ đạo hoạt động TTTN thực hiện đúng 

quy trình, đúng quy định 

 Lập kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo TTTN, phân công 

trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Tăng cường hơn nữa công tác 

chỉ đạo triển khai thực hiện TTTN đúng quy trình và đầy đủ các nội 

dung trong đó chú trọng việc chỉ đạo phương thức làm việc giữa các 

cấp quản lý hoạt động TTTN và chỉ đạo triển khai hoạt động TTTN. 

3.2.5. Đổi mới quản lý công tác kiểm tra, đánh giá TTTN 

Ban chỉ đạo TTTN của nhà trường cùng với các đơn vị thực tập 

thống nhất nội dung, phương pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động TTTN 

của SV. Tạo sự chuyển biến tích cực trong kiểm tra đánh giá kết quả 

TTTN một cách chính xác và công bằng. 

3.2.6. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa trường ĐHKTĐN và 

các đơn vị thực tập trong việc quản lý TTTN 
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Tăng cường mối quan hệ phối hợp, cộng đồng trách nhiệm và 

phát huy vai trò chỉ đạo của các cấp quản lý đối với hoạt động TTTN. 

Tạo động lực để các cấp quản lý chủ động thực hiện phối hợp trong 

quản lý hoạt động TTTN của SV. 

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP: 

3.4. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH 

KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP 

*Tính cấp thiết 

Qua kết quả khảo sát biện pháp Nâng cao nhận thức về hoạt 

động TTTN của CBQL, GV và SV  được đánh giá cao nhất về tính cấp 

thiết với 94,9% người được hỏi đánh giá ở mức độ Rất cấp thiết. Tiếp 

theo là biện pháp Tăng cường chỉ đạo hoạt động TTTN thực hiện đúng 

quy trình, đúng quy định được 93,8% người được hỏi đánh giá ở mức 

độ Rất cấp thiết cho thấy trong thực tế nội dung này được trường 

ĐHKTĐN làm chưa tốt. Hai biện pháp Xây dựng và hoàn thiện quy 

chế, các văn bản quy định về TTTN và quản lý TTTN và biện pháp 

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho SV tham gia hoạt động TTTN 

được xếp vị trí thứ 3 sau 2 biện pháp trên với 92,8 % người được hỏi 

đánh giá ở mức độ rất cấp thiết cho thấy đây cũng là những việc làm 

hết sức cấp thiết cần phải thực hiện.Biện pháp được đánh giá thấp nhất 

là Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa trường ĐHKTĐN với các 

đơn vị thực tập trong việc quản lý hoạt động TTTN  

*Tính khả thi 

- Đánh giá cao nhất về tính khả thi là “Biện pháp nâng cao nhận 

thức về hoạt động TTTN của CBQL, GV và SV ” với 95,9% CBQL và 

GV đồng thuận ở mức rất khả thi. 
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- Có 3 biện pháp được xếp ở vị trí thứ 2 về tính khả thi là : “Xây 

dựng và hoàn thiện quy chế, các văn bản quy định về TTTN và quản lý 

TTTN, Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho SV tham gia hoạt động 

TTTN,  Đổi mới quản lý công tác kiểm tra, đánh giá TTTN ” với 93,8 

CBQL và GV đồng tình. 

- 92,8% CBQL và GV khẳng định tính rất khả thi trong việc 

nâng cao sự “Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa trường 

ĐHKTĐN với các đơn vị thực tập trong việc quản lý TTTN” 

- Biện pháp được đánh giá ít tính khả thi hơn là “Tăng cường 

chỉ đạo hoạt động TTTN thực hiện đúng quy trình, đúng quy định” 

nhưng cũng có đến 90,% CBQL, GV đồng tình. 

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản lý; quản lý giáo 

dục; quản lý TTTN; và các nội dung quản lý hoạt động TTTN của SV 

các trường đại học.  

Từ thực trạng quản lý hoạt động TTTN của SV trường 

ĐHKTĐN luận văn đã đề ra 6 biện pháp cơ bản sau: 

1. Nâng cao nhận thức về hoạt động TTTN cho CBQL, GV           

và SV 

2. Xây dựng và hoàn thiện quy chế, các văn bản quy định về 

TTTN và quản lý TTTN 

3. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho SV tham gia hoạt động 

TTTN 

4. Tăng cường chỉ đạo hoạt động TTTN thực hiện đúng quy 

trình, đúng quy định 
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5. Đổi mới quản lý công tác kiểm tra, đánh giá TTTN 

6. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa trường ĐHKTĐN 

với các đơn vị thực tập trong việc quản lý TTTN 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Các văn bản quy định hoạt động TTTN hiện nay của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo chỉ quy định cụ thể cho SV thuộc các ngành sư phạm 

chứ chưa có quy định cho các ngành học khác. Do đó, đề nghị Bộ 

Giáo dục hoàn thiện các văn bản quy định đối với hoạt động TTTN 

của SV năm cuối khóa bậc đại học tất cả các ngành để các trường có 

thể tuân thủ và làm theo. 

2.2. Đối với trường ĐHKTĐN 

- Nên có bộ phận quan hệ doanh nghiệp để tìm kiếm các doanh 

nghiệp, công ty sẵn sàng nhận SV trường ĐHKTĐN đến thực tập. Từ 

đó, có thể thành lập các đoàn thực tập có phân trưởng đoàn để nâng 

cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động TTTN, tạo điều kiện cho SV 

có khảo năng thích ứng tốt hơn sau khi ra trường công tác. 

- Quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng cho đội ngũ GV 

hướng dẫn TTTN và cử GV hướng dẫn SV 100% tại nơi thực tập chứ 

không giao phó SV cho cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập. 

- Đổi mới công tác đánh giá TTTN cả về nội dung và hình thức 

đánh giá nhằm thu được kết quả TTTN đúng với năng lực thực sự          

của SV. 


