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Giáo viên Tiếng Anh   
(giảng dạy/ nghiên cứu – phát triển học liệu) 

Linh hoạt  

có khả năng làm việc trong một 

môi trường đa văn hóa,  

khả năng thích ứng với những vị trí 

khác nhau 

Vững chuyên môn –  

nghiệp vụ sư phạm 

đã có kinh nghiệm làm việc/ học tập 

trong môi trường tương đồng với 

định hướng nghề nghiệp tương lai 

Trang bị các kỹ năng mềm 

có khả năng làm việc nhóm, thuyết 

trình, lãnh đạo 
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Bảng tóm tắt  
hồ sơ thực tập 
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BẢNG TÓM TẮT HỒ SƠ THỰC TẬP 

TIÊU CHÍ A1 YÊU CẦU 

TỐI THIỂU 

KẾT QUẢ 

Tham gia khoá 

học, hội thảo, hội 

nghị, chương trình 

hoạt động… do 

các đơn vị trong 

và ngoài Trường 

tổ chức nhằm phát 

triển các kỹ năng 

bổ trợ và các 

phẩm chất để 

hoàn thiện bản 

thân 

4  
KHÓA HỌC/ 

HỘI THẢO 

• Tham dự Chương trình giao lưu phát triển thanh 

niên quốc tế tại Nhật Bản (INDEX) (Tháng 10/ 

2019) 

• Tham dự khóa học hè “UMAP Discovery Camp 

2019”, Đài Bắc, Đài Loan (Tháng 8/ 2019) 

• Tham dự Trường hè khoa học, Quy Nhơn (Tháng 

7/ 2019) 

• Tham dự hội thảo “Macmillan ELT Upgrade Day – 

Advancing Learning in 2019”, Hà Nội (Tháng 5/ 

2019) 

• Tham dự khóa học hè “MAHOROBA”, Đại học Nữ 

sinh Nara, Nhật Bản (Tháng 7/2018) 
 



BẢNG TÓM TẮT HỒ SƠ THỰC TẬP 

TIÊU CHÍ A2 YÊU CẦU 

TỐI THIỂU 

KẾT QUẢ 

Tham gia hoạt 

động ngoại khoá, 

hoạt động tập thể, 

chương trình sinh 

hoạt theo chuyên 

đề, các cuộc thi 

văn hoá, văn 

nghệ, thể thao, 

Câu lạc bộ…do 

Khoa, Trường, 

hoặc các tổ chức 

hợp pháp khác 

triển khai 

4  
HOẠT ĐỘNG 

NGOẠI KHÓA 

• Trưởng ban Truyền thông Cuộc thi Tiếng Anh chuyên toàn 

quốc (Tháng 8 – 11/2019) 

• Tham gia Đại sứ ULIS (Tháng 3 – 9/2019) 

• Hỗ trợ, tổ chức các sự kiện cho Khoa Sư phạm Tiếng Anh:  

 Đêm tốt nghiệp 2019: Luminescence (Tháng 5/2019);  

Sự kiện trao đổi văn hóa giữa trường MJC – ULIS (tháng 

12/2018);  

Kỷ niệm 60 năm thành lập khoa Anh Văn (Tháng 5 – 

11/2018); 

Cuộc thi UTEACH – Kỹ năng Sư phạm Tiếng Anh 

(Tháng 11/2018) 



BẢNG TÓM TẮT HỒ SƠ THỰC TẬP 

TIÊU CHÍ A3 YÊU CẦU 

TỐI THIỂU 

KẾT QUẢ 

Tham gia hoạt 

động nghiên cứu 

khoa học, hoạt 

động sáng tạo 

khởi nghiệp, khoa 

học kỹ thuật và 

chuyển giao tri 

thức hoặc các 

cuộc thi chuyên 

môn do Khoa, 

Trường và các tổ 

chức hợp pháp 

trong và ngoài 

nước triển khai 

2 
HOẠT ĐỘNG 

• Giải Nhất cuộc thi Hackathon về nghiên 

cứu khoa học tại Trường hè Khoa học 

(2019) 

• Giải khuyến khích nghiên cứu khoa học 

cấp Trường (2018) 
 



BẢNG TÓM TẮT HỒ SƠ THỰC TẬP 

TIÊU CHÍ A4 YÊU CẦU 

TỐI THIỂU 

KẾT QUẢ 

Tham gia các hoạt 

động thực hành, 

thực tập (có đánh 

giá với thời gian tối 

thiểu 30 ngày làm 

việc) tại các phòng 

ban chức năng, 

các đơn vị trong 

và ngoài Trường, 

các cơ quan đơn 

vị, các tổ chức 

chính trị - xã hội, 

doanh nghiệp đảm 

bảo về mặt pháp lý 

ở trong và ngoài 

nước 

240  
GIỜ 

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 

ELITE LANGUAGE HOUSE | Tháng 1 2019 – Hiện tại 

• 300 giờ 

 

TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH 

HỘI ĐỒNG ANH VIỆT NAM | Tháng 5 2018 – Tháng 5 2019 

• 420,42 giờ 



Báo cáo hồ sơ thực tập dựa theo 
4 tiêu chí chính 

BÁO CÁO  
HỒ SƠ THỰC TẬP 
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TIÊU CHÍ 1 –  
HỘI THẢO, KHÓA HỌC 

• Tham dự Chương 

trình giao lưu phát 

triển thanh niên 

quốc tế (INDEX) 

Thời gian: 05/10 – 20/10/2019 

Địa điểm: Tokyo, Toyama, Ibaraki, 

Nhật Bản 

Thông tin về chương trình: Chương 

trình bao gồm  

+ Hội thảo Thanh niên trẻ Quốc tế, 

thảo luận các chủ để xã hội như 

vấn đề lao động, xử lý thảm họa, 

cộng đồng đa văn hóa giữa các 

thanh niên trẻ đến từ 7 nước, 3 

châu lục trên thế giới.  

+ Chương trình địa phương: người 

tham dự được thăm quan những 

địa điểm khác nhau ở các tỉnh, 

tham gia trải nghiệm ở nhà người 

dân  

+ Giới thiệu nét văn hóa Việt đến 

các bạn nước ngoài trong suốt 

chương trình 

Sau 16 ngày tham dự,  

 

- về kiến thức nền, tôi có thêm 

những góc nhìn khác nhau về các 

chủ đề được đưa ra bàn luận từ 

những mặt tốt, vấn đề đến cách 

giải quyết. 

 

- về các kỹ năng, việc thảo luận và 

thuyết trình trong mỗi phiên hội 

thảo cho tôi những cơ hội thiết thực 

để rèn luyện  

+ kỹ năng mềm: làm việc nhóm, 

phản biện 

+ kỹ năng giao tiếp: thuyết trình, 

thuyết phục  

+ kỹ năng sử dụng tiếng Anh 



MINH CHỨNG 
HỒ SƠ THỰC TẬP 
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n Xác định hình ảnh của bản thân 

 Lựa chọn các hội thảo, 

hoạt động ngoại khóa thể 

hiện được hình ảnh đó 

01 
Giải thích  

 Mỗi hoạt động tham dự 

đem lại lợi ích gì, bài học gì 

phát triển cho bản thân 

02 

Minh họa 

Giấy chứng nhận, ảnh tham 

gia các hoạt động, nhận xét 

từ doanh nghiệp 

03 
Đánh giá hồ sơ thực tập 
Bảng đánh giá hồ sơ thực tập 

04 


