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THÔNG BAO 
Bang k trã nq thrc hành ngh nghip i vói sinh viên trinh 

Bi hQc, Lien thông DH hInh thfrc Vfra Im vra hQc — Dot 1 nàm 2021 
Vin Dào tao  thuOng xuyen thông báo kê hoach dãng k3 trá nç th?c hành nghê 

nghip di vài sinh viên bc Di hçc, Lien thông DH hInh thirc VLVH thu sau: 
Di turçrng: Sinh viên cOn nçi mon thirc hành ngh nghip bc Dai  h9c, Lien thông 

Dai hQc thuc các khóa sau: 
- Dai h9c: khOa 12,13,14. 
- Lien thông Dai  h9c tr Cao ding: khOa 13,14. 

II. ThOi hn và quy trinh dang k: 
1. Th&i hgn dáng k: vào các ngày tir thir Hai dn thtr Sáu trong tun, tr ngày 

07/5/202 1 dn hêt ngày 14/5/2021. 
2. Df a dim: Vin Dao tao  thumg xuyên, P.A008 - sé 2C Ph Quang, P.2, Q.Tan BInh. 
3. Quy trinh dáng kj: 
- Sinh viên lien h Vin Dào tao  thng xuyên nhn phiu dang k trã nçi th?c 

hành ngh nghip hotc tâi xuMg tr website https://ice.ufm.edu.vn   
- Sinh viên din dy dü thông tin và nôp lai Vin Dào tao  thithng xuyên d xác then. 

Sau do np 1 phi thông qua ngân hang theo huàng dn chi tit trong phiu dang k. 
- Sau th?ñ han  dang k trã nq, sinh viên xem danh sách phân thOrn và GVHD tai 

website: https://ice.ufiii.edu.vn  
4. LçphI (Thitc hành nghê' nghip —2 tin chz): 
- Bc Dai  h9c: 610.000d/tIn chi (khoá 13,14). 
- Bc Lien thông DH tr CD: 603.000dltIn chi (khoá 13,14). 
5. Lphi (Thzrc hành ngh nghip — niên chê'): 
- Bc Dai  hoc: 900.000d/1 sinh viên/1 hrot (khoa 12). 

III. Mt s hru : 
1. Mçi thông tin v danE sách phân nhóm, ljch gp giãng viên chi tit së duçic 

thông báo tai  website: https://ice.ufm.edu.vn  (tIr ngày 21/5/2021). 
2. Khi then di.rc thông báo nay nhüng sinE viên thuc các di tucmg trên dn 

Viên Dào tao  thuOng xuyên däng k ding thai gian theo qui djnh, Vin së không giãi 
quyêt các truOng hçp chrn tr v th?yi gian dã di.r?c quy dinh trên 

3. Mçi thông tin lien quan dn vic dang k) trã ncr thirc hành nghê nghip, dé nghj 
sinh viên lien h trirc tip Vin Dào t?o  thtthng xuyên d bitt rO./. 

No'i n/ian: 
- Các khoa, Phông KH-TC; 

Thông báo sinh viên; 
Thông báo website; 
Li.ru: VT, V.DTTX. 
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