
KHÓ KHĂN CỦA THỰC TẬP 

TTTN TTGT 

- Không xác định được hướng nghiên 

cứu yêu thích 

- Không hiểu rõ về đề tài và không 

biết cách tìm kiếm thông tin (kĩ 

năng tìm kiếm, đọc hiểu đặc biệt 

tiếng Anh, phân tích, tổng hợp…) 

- Áp lực thời gian (sợ 3 tháng làm 

không kịp), tiền bạc (chi phí làm 

nghiên cứu), cường độ làm việc (ăn 

ngủ ở ptn)… 

- Không thích/ không hợp với đề tài 

được giao 

- Không thoải mái như đi TTGT (xa 

nhà, khó làm thêm, tốn thời gian…) 

- Tự mình làm tất cả các khâu từ thí 

nghiệm đến xử lí kết quả, viết báo 

cáo 

- Không biết mình sẽ được phân về đâu 

thực tập 

- Thái độ của các cơ sở thực tập đối với 

sinh viên (Có cho làm trực tiếp? Che dấu 

công nghệ? Tận dụng công lao động của 

sinh viên thực tập) 

- Khó khăn trong việc nắm bắt ý nghĩa của 

công việc (sv không hiểu cơ sở khoa học, 

không biết cách đào sâu kiến thức, áp 

dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản 

xuất) 

- Áp lực viết báo cáo (thường chỉ làm một 

phần nhỏ trong qui trình), cường độ làm 

việc (như công nhân) 

- Không thích/ không hợp với nơi thực tập 

- Không thoải mái  (xa nhà, khó làm thêm, 

tốn thời gian…) 



LỢI ÍCH CỦA THỰC TẬP 

TTTN TTGT 

- Thỏa mãn đam mê nghiên cứu 

- Có thể tìm ra được hướng nghiên 

cứu yêu thích 

- Tăng các kĩ năng nghiên cứu, kĩ 

năng viết lách cũng như rèn luyện 

các kĩ năng mềm khác 

- Tăng hồ sơ khoa học phục vụ cho 

xin việc hay học lên cao hơn 

- Có khả năng tạo mối quan hệ và 

cơ hội xin việc làm 

- Làm quen với thực tế, ứng dụng 

kiến thức học trong trường vào 

thực tiễn 

- Có thể tìm ra được định hướng 

nghề nghiệp phù hợp/yêu thích 

- Rèn luyện các kĩ năng hoặc tay 

nghề theo tiêu chuẩn và qui trình 

thực tế, giảm bớt sự bỡ ngỡ khi 

làm việc 

- Có khả năng tạo mối quan hệ và 

cơ hội xin việc làm 



38.60% 

49.70% 

11.70% 

Chọn làm đề tài tốt 

nghiệp 

Chọn làm thực tập giáo 

trình tại công ty muốn 

xin việc 
Khác

- Có cơ hội làm TT 

tại đây hay 

không?  

- Bán chất của cơ 

sở thực tập 

(nghiên cứu, quản 

lí, giảng dạy hay 

sản xuất kinh 

doanh?) 

NÊN LỰA CHỌN TTTN HAY TTGT? 

- Kết quả học tập 

- Sở thích, sở trường cũng như định hướng nghề nghiệp của mỗi người 

(thích/ phù hợp nghiên cứu, quản lí, giảng dạy hay sản xuất kinh 

doanh? Có khả năng vượt qua khó khăn của TTTN/TTGT hay không? 

Có muốn học lên cao nữa hay không? Lợi ích của hình thức nào hấp 

dẫn hơn với bản thân?) 

(Khảo sát của lớp 
56sh2, 2017) 
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Các website tìm 

kiếm việc làm 

Báo, đài, tạp 

chí,… 

Người quen giới 

thiệu 

Trung tâm giới 

thiệu việc làm 

(có phí) 

Facebook của 

Viện/trường 

Ngày hội việc 

làm ở trường 

Khác

TIẾP CẬN THÔNG TIN VIỆC LÀM 

Cựu sinh viên * 



KĨ NĂNG CẦN TRANG BỊ 

A+ 
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