TRƯỜNG ĐH CNTT & TRUYỀN THÔ NG VIỆT – HÀ N CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà nẵng, ngày 18 tháng 08 năm 2021

THÔ NG BÁ O
VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 5 CHO SINH VIÊ N KHÓ A 19
NĂM HỌC 2021 – 2022
1. Mục đích, đối tượng
+ Mục đích: Giúp sinh viên củng cố kiến thức và vân dụng các kiến thức liên quan
đến quản trị tài chính đã được học, nghiên cứu để thực hiện phân tích tài chính của một
công ty và xây dựng kế hoạch tài chính cho một sản phẩm cụ thể của công ty đã chọn.
+ Đối tượng: Sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh
+ Yêu cầu đối với sinh viên:
 Thực hiện nhóm 3SV/nhóm, yêu cầu có phân công nhiệm vụ rõ ràng
 Thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo hướng dẫn thực hiện đề án 5
 Thường xuyên liên hệ với Giảng viên hướng dẫn theo KH hướng dẫn của giảng
viên thông báo
 Thực hiện theo đúng tiến độ do giảng viên và Khoa đào tạo yêu cầu
2. Kế hoạch thời gian
Từ 20/08 – 25/08: SV tự nghiên cứu
+ Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện đề án, ôn tập lại các kiến thức liên quan đến
quản trị tài chính, marketing đã được học qua các kỳ…
+ Chọn lựa được 1 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam có tổng tài sản trên
1.000 tỷ đồng
+ Chọn lựa 1 sản phẩm của công ty để nghiên cứu phát triển
+ Lập đề cương chi tiết cho đề án
Từ 27/08 – 27/10: Liên hệ với GVHD theo lịch
Ngày 23/08 – 29/08: Các nhóm trao đổi với GVHD, đăng ký tên công ty chọn thực
hiện trên hệ thống đào tạo, yêu cầu không được trùng công ty giữa các nhóm.
Ngày 03/09: Khoa đào tạo thực hiện chốt danh sách công ty các nhóm đã đăng ký
và không cho phép các nhóm thay đổi.

Ngày 09/09: Sinh viên upload “Báo cáo tiến độ thực hiện đề án” lên hệ thống đào
tạo của Khoa. Giảng viên + Khoa đào tạo sẽ phối hợp để duyệt cho phép SV tiếp tục thực
hiện đề án hay không?
Ngày 27/10: Sinh viên upload “Kết quả thực hiện đề án” lên hệ thống đào tạo của
Khoa. Giảng viên sẽ lên hệ thống đào tạo để duyệt cho phép SV được tham gia báo cáo
hay không?
Ngày 02/11: Dự kiến thời gian trình bày báo cáo trước hội đồng
3. Cách thức kiểm tra, đánh giá
- SV không tham gia thực hiện, nhóm SV không thực hiện theo đúng tiến độ yêu
cầu nhận điểm “0” học phần đề án
- Tỷ trọng đánh giá: GVHD 50%, Hội đồng đánh giá 50%
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng ĐT, KHTC (p/h) ;

PHỤ TRÁ CH KHOA

- Lưu Khoa.
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