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THÔNG BÁO 
(v/v tham gia chương trình học kỳ doanh nghiệp) 

 

Hiện nay, công ty cổ phần Sài Gòn Food có tổ chức “Chương trình học kỷ doanh nghiệp” 

dành cho sinh viên ngành công nghệ thực phẩm trường đại học Nông lâm Tp.HCM. 

Chương trình được tổ chức định kỳ vào đầu mỗi tháng trong năm, thời gian tối thiểu là 2 

tháng/học kỳ, sau khóa học sinh viên được cấp giấy chứng nhận của công ty, … (xem chi 

tiết trong file đính kèm) 

 

Khoa CNTP thông báo đến toàn thể sinh viên ngành CNTP biết, tìm hiểu và tự nguyện 

đăng ký tham gia, đây là chương trình bổ ích cho sinh viên ngành CNTP nhẳm tích lũy 

kiến thức thực tế về lĩnh vực nghề nghiệp của mình trong tương lai. 

 

Đối tượng tham gia chương trình: 

 Sinh viên đã hoàn thành chương trình đại học nhưng trong thời gian chờ lãnh bằng 

hoặc chờ xin việc 

 Sinh viên đang học ở tất cả các năm học muốn có kiến thức thực tế 

 Sinh viên có thể tham gia chương trình này thay thế cho môn học Rèn nghề 1 hoặc 

2 (điều kiện là phải có giấy chứng nhận của công ty và phải dự kiểm tra đánh giá 

tại khoa CNTP) 

   

Vì chương trình được tổ chức thường xuyên quanh năm, nên sinh viên có thể dễ dàng sắp 

xếp thời gian để tham gia: 

 Sinh viên đăng ký tại văn phòng khoa từ ngày 10 đến 15 của tháng, khoa sẽ chốt 

danh sách gửi công ty và thông báo sinh viên biết từ ngày 15 đến 20. 

 Do mỗi khóa tối thiểu phải có 20 người, trường hợp không đủ số lượng người 

tham gia của tháng này thì sinh viên phải đăng ký lại vào ngày 10-15 của tháng 

sau. 

 Để tránh trường hợp xáo trộn trong việc đăng ký tham gia, sinh viên nên cân nhắc 

kỹ để quyết định (không nhờ đăng ký giùm). 
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