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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 __________ ___________ 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019 
 

 
 

THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI 
 

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP 
THỰC TẾ CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI” 

 
 

  Kính gửi: Quý Thầy, Cô 

 

 Với mục đích cải thiện hiệu quả hoạt động kiến tập cho sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại, góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Kinh tế đối ngoại tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: 

“Nâng cao hiệu quả hoạt động kiến tập thực tế của sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại”. Những 

ý kiến đóng góp và trao đổi của các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên tại buổi tọa đàm sẽ làm 

cơ sở cho Khoa Kinh tế đối ngoại xây dựng các chương trình, định hướng cho các hoạt động kiến 

tập thực tế cho sinh viên ngày càng tốt hơn. 

 

1. Nội dung Tọa đàm 

 Ban Tổ chức Tọa đàm trân trọng kính mới quý giảng viên và nhà khoa học tham gia viết bài 

tham luận tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau: 

 Cơ chế tăng cường hiệu quả và bền vững đối với mối quan hệ giữa Khoa và doanh nghiệp 

trong hoạt động kiến tập thực tế; 

 Những lĩnh vực cần tập trung cho hoạt động kiến tập thực tế; 

 Vai trò giữa Trường và Khoa và sự phối hợp các đơn vị liên quan trong việc gia tăng hiệu 

quả hoạt động kiến tập thực tế; 

 Kiến tập trong nước và kiến tập nước ngoài: Ưu nhược điểm và giải pháp; 

 Xây dựng quy trình tổ chức một chương trình kiến tập thực tế cho sinh viên; 

 Kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình kiến tập thực tế cho sinh viên; 

 Vai trò của hoạt động kiến tập thực tế trong chương trình đào tạo; 
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 Đánh giá hiệu quả của các hoạt động kiến tập thực tế đối với phát triển kỹ năng, thái độ và 

kiến thức của sinh viên; 

 Cơ chế về tài chính cho các hoạt động kiến tập thực tế cho sinh viên; 

 Các vấn đề khác có liên quan đến các hoạt động kiến tập thực tế cho sinh viên. 

 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức 

 Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 11/6/2019 (thứ Ba) 

 Địa điểm (dự kiến): Phòng A.114, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu Phố 3, Phường 

Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

3. Thể lệ viết bài và các vấn đề liên quan khác 

3.1. Yêu cầu về hình thức bài viết 

 Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt; 

 Độ dài: Không quá 5.000 từ, không kể tài liệu tham khảo và phụ lục; 

 Các mục tối thiểu: 1) Tên bài viết; 2) Tên tác giả/nhóm tác giả và đơn vị công tác; 3) Nội 

dung bài viết; 4) Kết luận và giải pháp; 5) Tài liệu tham khảo; 6) Phụ lục (nếu có). Tùy 

thuộc vào nội dung cụ thể, bài viết có thể gồm các mục thích hợp khác; 

 Định dạng: Bài viết dạng văn bản (Word); Kiểu chữ: Times New Roman; độ lớn 13pt; độ 

dãn dòng: 1,15; 

 Tài liệu tham khảo và trích dẫn: theo định dạng Harvard. 

3.2. Thời gian nhận bài viết 

 Đến ngày 4 tháng 6 năm 2019 (thứ Ba) 

 

4. Địa chỉ gửi bài và thông tin liên lạc 

 Tác giả gửi bài viết qua email đến ThS. Nguyễn Thị Diệu Hiền (Ban Biên tập). Địa chỉ 

email: ntdhien@uel.edu.vn 

 Thông tin chi tiết về Tọa đàm vui lòng liên hệ TS. Nguyễn Hoàng Dũng - Ban Tổ chức 

(Điện thoại: 0909 3030 93, Địa chỉ email: dungnh@uel.edu.vn). 
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Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô và nhà khoa học viết bài tham luận và đăng ký 

tham dự. 

 

Trân trọng./. 

 

 KT. TRƯỞNG KHOA 

 PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 (Đã ký) 

 

 

 

  

 Nguyễn Hoàng Dũng 


