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1. Đặt vấn đề

Việc áp dụng các chương trình
đào tạo hiện đại trên thế giới là một
xu hướng phổ biến tại Việt Nam,
trong giai đoạn đất nước hội nhập
quốc tế sâu và rộng như hiện nay.
Khi đi vào chi tiết những chương
trình đào tạo của các trường trong
nước, sinh viên được yêu cầu phải
tiến hành thực hiện một quá trình
tìm hiểu về thực tế tại doanh nghiệp
(DN) hay còn gọi là kiến tập
(Nguyễn Văn Nghị, 2014). Tuy
nhiên, vấn đề kiến tập chuyên đề
(một số trường gọi là thực tập nhận
thức) này là một nội dung được các
trường tự vận dụng và tùy theo tính
chất của ngành học. 

Với những nội dung bắt buộc thì
vào học kỳ cuối của năm học cuối
cùng, các trường đại học, cao đẳng
và ở hầu hết các chuyên ngành đào
tạo đều yêu cầu sinh viên phải thực
hiện việc thực tập tốt nghiệp với
khoảng thời gian từ 1 - 4 tháng
(Nguyễn Thị Mơ, 2010). 

Đối với sinh viên, hoạt động thực
tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng
không chỉ với quá trình học tập, mà
còn với cả sự nghiệp của sinh viên
sau này. Kết quả thực tập tốt nghiệp
thường được tính điểm với trọng số
tương đối lớn trong học kỳ, ảnh
hưởng đến kết quả xếp loại tốt
nghiệp của sinh viên (Nguyễn Thị
Huệ, 2011). Nhưng thực ra, điểm số
chỉ đóng một vai trò nhỏ. Kỳ thực
tập này giúp sinh viên được tiếp cận
với nghề nghiệp mà các bạn đã lựa
chọn khi bước chân vào trường đại
học. Các hoạt động thực tiễn thêm
một lần nữa giúp sinh viên hiểu
được mình sẽ làm công việc như thế
nào sau khi ra trường và có những
điều chỉnh kịp thời, cùng với chiến
lược rèn luyện phù hợp hơn
(Nguyễn Thị Thu Trang, 2013).

Dù rằng nhận thức được tầm
quan trọng của kỳ thực tập tốt
nghiệp, nhưng khá nhiều sinh viên
khi đối diện với nội dung này thì chỉ
thực hiện mang tính chất đối phó.

Nhiều sinh viên có thể nhờ vào một
số mối quan hệ để có thể hoàn tất bài
tốt nghiệp trong thời gian vài tuần,
mà không cần thiết phải tham gia
vào những công tác thực tế tại các
đơn vị. Trong những năm qua, việc
thực tập có thể cho thấy rõ rằng nó
đã bộc lộ khá nhiều hạn chế, cũng
như chưa thật sự phản ánh đúng ý
nghĩa mà vốn dĩ nó mang lại cho
người học (Trần Minh Đức, 2008). 

Thêm vào đó, trong tiến trình hội
nhập vào thế giới, việc thực tập
trước khi bước vào môi trường thực
tế sẽ giúp sinh viên có ngay những
kiến thức thực tiễn đầu tiên, giảm
thiểu những khó khăn, bỡ ngỡ khi
bước vào môi trường làm việc sau
khi tốt nghiệp. Với tầm quan trọng
này của hoạt động thực tập tốt
nghiệp, bài viết cung cấp các mô
hình thực tập tại các trường đại học
tại một số quốc gia, qua đó rút ra
những bài học cho Việt Nam vận
dụng vào trong thời gian tới.

2. Các mô hình thực tập tốt
nghiệp ở một số trường đại học
trên thế giới

Giáo sư các trường đại học đều
khẳng rằng, việc thực tập đóng vai
trò là cầu nối giúp sinh viên được
tiếp cận, trải nghiệm quy trình làm
việc thực tiễn cũng như hoạt động
của các công ty, DN hay những giao
dịch thực tế trên thị trường. Qua
thực tập, sinh viên có thể học tập
thêm các kỹ năng, các phương cách
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làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;
nắm bắt tốt, nhạy bén hơn trong tư
duy ngành nghề và kỹ năng làm việc
(Hilary, 2001). Sinh viên sẽ học được
cách thức tổ chức và điều phối công
việc với 2 hình thức chính, đó là làm
việc nhóm cũng như tư duy làm việc
một cách độc lập. Từ đó, thực tập
giúp sinh viên có được định hướng
cụ thể, thực tế hơn cho tương lai của
bản thân. 

Dù thực hiện theo mô hình nào
thì những mong đợi cuối cùng của
các trường đại học cũng chính là qua
kỳ thực tập, sinh viên có thể quan sát
tổng quát hoạt động của một công ty,
tiếp cận quy trình làm việc cụ thể, từ
đó so sánh, đối chiếu với kiến thức
đã học và rút ra những kiến thức cho
riêng mình. Đi vào chương trình đào
tạo của các trường đại học tiên tiến
trên thế giới, bài viết đã tổng hợp và
giới thiệu 7 mô hình để giúp sinh
viên có thể thực hiện trong những
năm cuối khi cùng song song học với
những môn chuyên ngành khác. 

Thứ nhất, Dự án kế toán chuyên
sâu 

Trường yêu cầu sinh viên vào
năm cuối cùng thực hiện một dự án
liên quan đến một trong các nội dung
đã được học tại nhà trường. Dự án
này có thể là một công trình nghiên
cứu khoa học cùng với giảng viên
hoặc một chủ đề cho giảng viên đưa
ra và sinh viên sẽ thành lập nhóm
thực hiện với kết quả được đánh giá
qua một hội đồng chuyên gia. Hội
đồng này không chỉ có các giảng
viên, mà cần có sự tham gia của đại
diện các DN hoặc nơi mà sinh viên
đến để thực hiện dự án (Stephen &
Donna, 1996). Một ví dụ cho dự án
thuộc ngành kế toán mà các trường
thường yêu cầu sinh viên thực hiện là
tìm hiểu quy trình tổ chức công tác
kế toán của một tập đoàn đa quốc gia.

Thứ hai, Tiếp cận kiến thức
thực tiễn

Nhà trường sẽ mời các chuyên
gia trong từng lĩnh vực cụ thể của đời
sống, có thể là các kế toán trưởng
hay kiểm toán viên đến Khoa để

trình bày một số nội dung thực tiễn
hay chuyên môn hàn lâm nào đó. Sau
đó, những chuyên gia này sẽ hỗ trợ
cho Khoa tiến hành đánh giá sinh
viên qua việc nhận thức hay thực tập
ngay tại chỗ một vấn đề nào đó bằng
việc trả lời phúc đáp. Sinh viên vào
năm cuối sẽ tiến hành đăng ký cho
Khoa về lĩnh vực mà mình yêu thích,
sau đó, Khoa sẽ có cơ sở để mời các
đối tượng có liên quan trong bài trình
bày của họ.

Thứ ba, Giải quyết tình huống
tổng hợp

Sinh viên sẽ thực hiện một tình
huống với toàn bộ được tích hợp
trong một chuyên đề cụ thể mà sinh
viên lựa chọn (Robert, 2012). Yêu
cầu của dạng bài tập tình huống này
chính là sinh viên cần phải mang tính
đa dạng, khái quát được nhiều vấn
đề, bao gồm nhiều yêu cầu khác
nhau. Ngoài ra, nội dung chính vẫn
thuộc một trong các môn mà sinh
viên đã học, tuy nhiên vẫn có thể tích
hợp với các môn học không chuyên
ngành. Những câu hỏi cần đi từ cơ
bản đến phức tạp, đòi hỏi sinh viên
cần phải đọc thêm các công trình
khoa học hay tiếp cận với thực tiễn
mới có thể thực hiện được dạng bài
tập này.

Thứ tư, Triển khai kế hoạch
nghề nghiệp cho bản thân 

Sinh viên sẽ tự khởi nghiệp trong
thời gian từ 3 - 6 tháng, bằng việc
tham gia một vị trí cụ thể trong một
DN như một nhân viên chính thức,
sau đó tiến hành báo cáo kết quả
công việc cho đại diện DN và giảng
viên để chứng minh được việc học
hỏi của bản thân trong thực tế (An-
drew & James, 2005).

Ngoài ra, sinh viên có thể tự khởi
nghiệp bằng việc đăng ký một công
việc cụ thể, tham gia ghi sổ cho các
công ty có nhu cầu. Từ đó, báo cáo
kết quả thực tế đó cho hội đồng khoa
học để xác định mức điểm cho từng
sinh viên. Việc thực hiện theo mô
hình này cần phải đăng ký trước với
khoa đào tạo và phù hợp với đặc thù
ngành kế toán của từng quốc gia.

Thứ năm, Thực hành kinh
nghiệm ở các lĩnh vực chuyên môn

Mô hình này không chỉ được thực
hiện ở học kỳ cuối cùng ở bậc đại
học. Chương trình này yêu cầu sinh
viên phải đi đến các DN thực tế trong
4 - 6 học kỳ khác nhau. Điều này sẽ
giúp sinh viên tăng dần sự năng
động, tránh bỡ ngỡ khi vào một công
ty cụ thể.

Về vấn đề chuyên môn thì sinh
viên không cần đầu tư như trong một
kỳ thực tập thông thường. Sinh viên
chỉ cần trình bày về việc tìm hiểu
một trong các khía cạnh, có thể là
sản xuất, thương mại, ngân hàng, bảo
hiểm, đơn vị công hay có thể là các
nhà hàng, khách sạn (Jun & Guang-
wei, 2015).

Thứ sáu, Báo cáo khoa học về
một chủ đề kế toán

Nhà trường yêu cầu sinh viên tự
chọn cho mình một chủ đề nghiên
cứu mang tính hàn lâm hoặc ứng
dụng vào một DN, một địa phương
để đăng ký cho mình thực hiện.
Trường và khoa sẽ có hội đồng để
đánh giá về tính khoa học của chủ đề
mà sinh viên lựa chọn. Sau khi thực
hiện nghiên cứu trong thời gian
ngắn, sinh viên phải trình bày kết
quả nghiên cứu một cách khoa học
trước DN và khoa để nhận được sự
đánh giá của các chuyên gia này.

Thứ bảy, Hoàn thành toàn bộ
học phần trong chương trình

Khá nhiều trường không đưa nội
dung thực tập vào chương trình học,
do sinh viên các nước chỉ học đại
học trong thời gian 3 năm. Do đó,
sinh viên đều tập trung vào học các
học phần theo chương trình đã được
công bố trước. Ngoài ra, nếu có học
phần thực tập thì vào năm cuối cùng,
sinh viên có thể lựa chọn một số môn
học để thay thế cho việc thực tập đó.

Nhìn chung, các mô hình trên mà
các trường áp dụng đều hướng đến
việc nâng cao khả năng tự nghiên
cứu và học hỏi của sinh viên là
chính. Người học của chuyên ngành
kế toán cần hướng đến việc vận dụng
kiến thức chuyên ngành đã học vào
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thực tế, hình thành được kỹ năng làm
việc chuyên nghiệp, khoa học, hiệu
quả cho quá trình làm việc sau này.

3. Một số định hướng cho Việt
Nam

Thực tập trước tốt nghiệp là một
trong những học phần quan trọng
trong chương trình đào tạo của hầu
hết các khối ngành, kể cả kế toán –
kiểm toán. Qua những mô hình trên,
có thể rút ra một số điểm cho các
trường tại Việt Nam như sau:

Một là, thành lập nhóm nghiên
cứu các dự án liên quan đến lĩnh vực
kế toán trong từng loại hình DN cụ
thể, cung cấp cho sinh viên thực hiện
dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm.

Hai là, kết quả của quá trình thực
tập tốt nghiệp nên được trình bày
trước hội đồng đánh giá của khoa
hoặc nhà trường để đảm bảo sinh
viên tiếp cận thực tế.

Ba là, liên hệ thường xuyên với
các DN để tạo ra một cộng đồng các
chuyên gia thực tiễn nhằm trao đổi
và hướng dẫn cho sinh viên những
công việc thực tế.

Bốn là, không nhất thiết sinh viên
phải thực tập tại một DN thực tế, mà
có thể thay thế bằng nghiên cứu khoa
học hay tự thân hoạch định một
chính sách cho riêng mình.

Năm là, chủ động nghiên cứu chi
tiết từng mô hình trên, đánh giá tình
hình thực tế tại trường đại học của
vùng, khu vực để đưa ra sự lựa chọn
phù hợp nhất trong điều kiện nguồn
lực hạn chế.

Sáu là, lập hội đồng giảng viên
có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực,
tiến hành biên soạn các tình huống
tổng hợp mang tính khái quát cao,
yêu cầu mang tính tổng hợp để sinh
viên thực hiện.

Bảy là, nghiên cứu một số môn
học mang tính thực tiễn để tiến hành
thay thế cho thực tập tốt nghiệp,
hoặc triển khai việc thực tập ngay tại
trong nhà trường với sự hướng dẫn
của DN.

Tóm lại, sinh viên có thể thực
hiện theo yêu cầu của chính công ty
tham gia, hoặc theo giảng viên hay

tự thân của người học, miễn sao sinh
viên phải hiểu rõ những điều mà
mình đã được trải nghiệm trong thời
gian đó.

4. Kết luận
Các mô hình trên cho thấy sự phù

hợp hơn với từng quốc gia và từng
trường đại học với từng ngành học
cụ thể. Ngành kế toán có khá nhiều
lựa chọn cho mô hình thực tập tốt
nghiệp, để sao cho việc thực tập có
giá trị cầu nối vô cùng quan trọng
cho quá trình làm việc của sinh viên
sau này. Hơn thế, các mô hình trên sẽ
giúp được cho sinh viên hội nhập
vào môi trường thực tế của DN và
thông qua đó hiểu sâu cơ cấu tổ chức
và nắm rõ được sự vận hành của DN,
nhằm đáp ứng khả năng hội nhập
nhanh thực tế DN khi đi làm việc
chính thức. Nó cũng giúp vận dụng
những kiến thức đã học vào công
việc tại DN nhằm thực hành các kiến
thức; đồng thời, áp dụng các kiến
thức đã học để tìm ra các giải pháp
giúp gia tăng hiệu quả công tác tại
nơi thực tập cũng như biết cách ứng
xử chuyên nghiệp trong các mối
quan hệ tại DN. 

Các hoạt động thực tiễn thêm một
lần nữa giúp sinh viên hiểu được
mình sẽ làm công việc như thế nào
sau khi ra trường và mình có thực sự
phù hợp với công việc đó hay không.
Quá trình áp dụng các kiến thức học
được trong nhà trường vào thực tế
công việc giúp sinh viên nhận biết
được điểm mạnh, điểm yếu của mình,
mình cần trang bị thêm những kiến
thức, kỹ năng gì để đáp ứng nhu cầu
công việc. Ngoài ra, quá trình áp
dụng các kiến thức học được trong
nhà trường vào thực tế công việc giúp
sinh viên nhận biết được điểm mạnh,
điểm yếu của mình và cần trang bị
thêm những kiến thức, kỹ năng gì để
đáp ứng nhu cầu công việc. 

Trong thực tế, chương trình đào
tạo trong các trường đại học đã cung
cấp hệ thống lý luận và lý thuyết hữu
dụng về ngành nghề và nhất thiết cần
được áp dụng vào thực tiễn sinh
động với đối tượng và môi trường

nghề nghiệp cụ thể. Những trải
nghiệm ban đầu này giúp sinh viên
tự tin hơn sau khi ra trường và đi tìm
việc, giúp các bạn không quá ảo
tưởng về những gì đã hiểu biết dẫn
đến thất vọng về công việc trên thực
tế khi thực sự tham gia thị trường lao
động. Trong quá trình thực tập, sinh
viên có thể thiết lập được các mối
quan hệ trong nghề nghiệp của mình,
điều này rất hữu ích cho sinh viên
khi ra trường.
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