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Hà Nội, ngày           tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Tuyển thực tập sinh tại trường THCS Ngoại ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN 

dành cho sinh viên NVSPNN khoá 4 

 

 

Căn cứ Thông báo số 1052/TB-ĐHNN ngày 18 tháng 10 năm 2002 về việc tổ 

chức khoá Nghiệp vụ Sư phạm ngoại ngữ khoá 4, 
Để hỗ trợ sinh viên NVSPNN khóa 4 hoàn thành minh chứng thực tập, Nhà trường 

phối hợp với trường THCS Ngoại ngữ tiếp nhận sinh viên thực tập. Sinh viên khoá 

NVSPNN K4 chưa tìm được địa điểm thực tập, có nguyện vọng thực tập tại trường THCS 

Ngoại ngữ (UMS), ĐHNN, ĐHQGHN, đăng ký theo hướng dẫn sau: 

1. Thời gian: 02 đợt, buổi sáng và buổi chiều theo thời gian học của học sinh trường 

UMS. 

 Đợt 1 từ ngày 03/01/2023 đến 08/01/2023 

 Đợt 2 từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023 

2. Cách thức đăng ký: Sinh viên lớp NVSPNN khóa 3 đăng ký trực tiếp trên link  

https://bit.ly/thuctapums   đến hết ngày 25/12/2022. Mỗi đợt dự kiến nhận 40 sinh viên 

thực tập. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ đóng link đăng ký, sinh viên sẽ chủ động hình 

thức thực tập của mình để hoàn thành yêu cầu của khóa học. Mỗi nhóm gồm 05 sinh 

viên thực tập 03 buổi tại trường UMS, có sự hướng dẫn của giáo viên (sinh viên phải 

phải tìm đủ 05 người trong lớp và cử 01 bạn nhóm trưởng điền link cho cả nhóm. Chỉ 

đăng ký khi đã có đủ 5 thành viên của nhóm). 

3. Hình thức thực tập:  

Trường UMS sẽ trực tiếp liên hệ với trưởng các nhóm thực tập. Công việc chi tiết 

của đợt thực tập, trường UMS sẽ thông báo cho sinh viên qua điện thoại hoặc email của 

trưởng nhóm. 

 Mọi vướng mắc, sinh viên liên hệ với các giảng viên đang giảng dạy khoá NVSPNN 

khoá 4 hoặc phòng Đào tạo theo số điện thoại: 024.66808741. 

 
 

 

 
 

 
 

Nơi nhận:      
- Ban giám hiệu (để báo cáo);                                         

- SV đã đăng ký học (để thực hiện); 

- BM Tâm lý GD (để thực hiện); 

- Trường UMS (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh06. 

                   TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

             
 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thúy Lan 
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