
Thực hiện kế hoạch số 57/KH - NNVHNT Về việc Thực tập cuối khóa 

của sinh viên lớp Đại học Ngôn ngữ Khmer và Kế hoạch số 55/KH–

NNVHNT Về việc Thực tập Sư phạm 2 của sinh viên lớp Đại học Sư 

phạm Ngữ văn, lớp Đại học Sư phạm Tiếng Kher khóa 2019, ngày 

05/9/2022, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn & Ngôn ngữ Khmer tổ chức đưa 

sinh viên các ngành Ngôn ngữ Khmer, Sư phạm Tiếng Khmer và Sư 

phạm Ngữ văn đến các điểm thực thực tập tốt nghiệp. 

Đợt thực tập này có 24 sinh viên ngành Ngôn ngữ Khmer, 05 sinh 

viên Sư phạm Tiếng Khmer và 04 sinh Sư phạm Ngữ văn. 

Các điểm thực tập của sinh viên viên ngành Ngôn ngữ Khmer gồm: 

Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh (03 sinh viên); Ban Truyền hình tiếng dân tộc, 

Đài truyền hình Việt Nam (VTV5 Tây Nam Bộ) (02 sinh viên); Đài Phát 

thanh và Truyền hình Kiên Giang (03 sinh viên); Đài Phát thanh và Truyền 

hình An Giang (03 sinh viên); Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng (04 

sinh viên); Đài Truyền thanh huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng (01 sinh viên); 

Báo Trà Vinh (04 sinh viên) và có 04 sinh viên thực tập tại Khoa Ngôn ngữ 

- Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ. 

SV ngành Ngôn ngữ Khmer thực tập tại Báo Trà Vinh 

 

 

 

SINH VIÊN  CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ KHMER, SƯ PHẠM 

TIẾNG KHMER VÀ SƯ PHẠM NGỮ VĂN RA QUÂN ĐỢT THỰC 

TẬP TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA 



 

SV ngành Ngôn ngữ Khmer thực tập tại Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ 

 

Các sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Tiếng Khmer 

được bố trí thực tập tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ 

thông tỉnh Trà Vinh.  

Đợt thực tập nhằm giúp sinh viên tiếp cận với thực tế để bổ sung 

kiến thức, làm quen với công việc có liên quan đến ngôn ngữ Khmer, trau 

dồi kĩ năng thực hành ngôn ngữ cũng như làm quen với công tác dịch thuật 

Việt - Khmer, Khmer - Việt; giúp sinh viên ngành sư phạm thâm nhập thực 

tế trường phổ thông, thực hành các công tác giảng dạy để trau dồi kĩ năng, 

nghiệp vụ sư phạm, từ đó hình thành tình yêu đối với nghề nghiệp sau khi 

ra trường.  
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