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Work – Based Learning



Story



Nhóm

Ngô Thế Huy
Đinh Đông Hải
Nguyễn Văn Đức

Đề tài

Tham quan thực tế công ty 
TNHH Thương Mai An Việt Nhật.

Story

Sau khi tham quan thực tế, 
chúng tôi đã có một trải nghiệm
vô cùng thú vị và được quan sát
tận mắt từ khâu sản xuất, phân

phối và bán lẻ ra thị trường

1 Story



Nhóm

Võ Hồng Quân

Đề tài

Tham quan thực tế công ty Cổ
phần An toàn thông tin CyRadar.

Story

Rất bổ ích – đó là điều mà tôi đã
nhận được từ buổi khảo sát thực
tế của mình. Điều này sẽ giúp tôi
có them kinh nghiệm trong công

việc sau này.

1 Story



Nhóm

Nguyễn Văn Hợp
Trịnh Văn Dũng

Đề tài

Tham quan thực tế bãi đỗ xe
thông minh- Nguyễn Công Hoan.

Story

Với việc điều khiển hoàn toàn tự
động, tối ưu hóa không gian và
thời gian, hệ thống thực sự rất

đáng ngưỡng mộ . 

1 Story



Nhóm

Ngô Ngọc Ánh

Đề tài

Tham quan thực tế Xưởng gia công 
giấy.

Story

WBL đã giúp tôi lần đầu tiên
được tận mắt chứng kiến quy

trình gia công giấy. Việc thiết kế
hệ thống sản xuất thực sẽ đơn 
giản hơn nhiều so với chỉ được

đọc trong sách vở.

1 Story



Nhóm

Nguyễn Kiều Hưng

Đề tài

Tham quan thực tế nhà máy sản
xuất bột đá Hoàng Tùng.

Story
Một trong những cơ sở sản xuất
thực tế đặc trưng ở Việt Nam. 

Giải quyết vấn đề ở đây khó hơn 
tôi nghĩ, và cũng hấp dẫn hơn.

1 Story



Nhóm

Nguyễn Quang Thắng

Đề tài

Tham quan thực tế công ty cổ
phần hiệu chuẩn VITECH.

Story

Woww, điều gì vậy, những việc
họ làm ở đây thật tuyệt? Cảm
ơn WBL đã trao cho tôi cơ hội
được làm quen với đơn vị này.

1 Story



Nhóm
Lê Thị Tình
Lê Công Quyền
Nguyễn Viết Cảnh
Bùi Quang Duy

Đề tài

Tham quan thực tế Bãi đỗ xe
thông minh Trần Nhật Duật.

Story
Một cuộc cách mạng có thể giải
quyết được tình trạng giao thông

ở Việt Nam ngày nay khi mà
ngày càng nhiều sản phẩm ứng

dụng công nghệ cao như thế này
được đưa vào sử dụng

1 Story



Nhóm
Ngô Đức Hùng 
Dương Minh Sang
Hoàng Thanh Tùng 
Trịnh Việt Hoàng 

Đề tài

Tham quan thực tế công ty 
TNHH Thành Lợi

Story
Tôi thấy rất nhiều công việc cần
phải giải quyết để có thể tang 

năng suất ở đây. Điều này giúp
tôi có them những ý tưởng để
biến phương pháp đấy thành

hiện thực bằng cách bắt tay vào
làm việc.

1 Story



Nhóm

Trần Tiến Quân
Nguyễn Đăng Huy

Đề tài

Tham quan thực tế cơ sở gia 
công laser Phan Long.

Story

Công nghệ ngày càng được áp
dụng đến từng lĩnh vực lớn nhỏ
của cuộc sống. Được đối diện

với nó trong buổi tham quan rất
có ý nghĩa đối với tôi.

1 Story



Nhóm
Vũ Đức Hoàng Hà
Nguyễn Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Nguyễn Thanh Hùng

Đề tài

Tham quan thực tế bãi đỗ xe tự
động (thử nghiệm) - AEON Mall

Story
Mặc dù chưa chính thức được

hoạt động, nhưng được quan sát
quá trình lắp đặt và thiết kế giúp

chúng tôi có them những trải
nghiệm rõ rang và nhiều hơn 
trong việc hình dung hệ thống

1 Story



Nhóm

Nguyễn Đức Nam
Nguyễn Xuân Huy
Phạm Xuân Thành

Đề tài

Tham quan thực tế gia công sản 
xuất chi tiết động cơ nổ điện-khí 

ô tô

Story
Tuy tôi được tham quan thực tế
và được xem xưởng sản xuất
nhưng việc này khá mất thời
gian vì không đúng chuyên

ngành tôi đang học và mất khá
nhiều công sức để hỏi.

1 Story



Nhóm

Nguyễn Trọng Huy
Nguyễn Hùng Cường
Hoàng Đình Đạt

Đề tài

Tham quan thực tế Công ty 
TNHH Sản xuất và phân phối Tr

ường Anh

Story
Khá khó khăn để thuyết phục
được người quản lý cho phép
vào tham quan, và cũng chỉ

được quan sát bên ngoài. Tôi
nghĩ chúng tôi có thể thấy nhiều

hơn trên internet.

1 Story



Nhóm

Nguyễn Thanh Hùng

Đề tài

Tham quan thực tế Xưởng sản
xuất gạch không nung 

1 Story

Story
Quy trình sản xuất bán tự động
đang gặp nhiều khó khan và rắc

rối. Sự đảm bảo an toàn lao 
động và chất lượng sản phẩm

còn kém. Sản xuất còn mang tín
h nhỏ lẻ và thiếu chuyên nghiệp.



Nhóm
Nông Chí Hiếu
Trịnh Đình Trường
Lê Tiến Dũng

Đề tài

Tham quan thực tế mô hình kinh
doanh internet

Story
Các cơ sở internet và công nghệ
thông tin xung quanh Bách khoa 
rất nnhieuevaf đa dạng nhưng 

vẫn chưa đưa đến được sự
thoải mái và tiện lợi cho khách

hàng

1 Story



Nhóm

Nguyễn Ngọc Quang
Hoàng Công Văn
Nguyễn Song Hào

Đề tài

Tham quan thực tế Công ty Cổ
phần dịch vụ giao hàng nhanh.

Story
Dịch vụ giao hàng đang phát

triển cực mạnh tronng thời gian
gần đây. Các dây chuyền và hệ
thống bán tự động đang được
áp dụng và tang hiệu quả công

việc lên rất nhiều.

1 Story



Nhóm

Nguyễn Hồng Đăng
Lê Thành Đông
Mai Văn Sơn
Đào Văn Tuấn

Đề tài

Tham quan thực tế công ty Bus 
nhanh BRT.

Story
Dự án BRT đã không thực hiện
tốt chức năng và nhiệm vụ. Điều

này chứng tỏ sự chủ động và
tính hiện thực của nó không cao, 
cần phải xem xét lại và cải thiện
theo hướng hiện đại hơn nữa. 

1 Story



Nhóm

Phạm Trường Xuân

Đề tài

Tham quan thực tế cửa hang tạo
mẫu tóc.

Story

Tiệm tạo mẫu tóc là một trong
những dịch vụ làm đẹp không thể

thiếu. Cũng như bệnh viện, đa
phần các thiết bị chỉ được ứng

dụng làm công cụ cho người thợ
và không mang tính tự động

nhiều.

1 Story



Nhóm

Lê Đăng Linh

Đề tài

Tham quan thực tế tại linh kiện
điện tử 3M.

Story
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhóm
chúng mình quyết định đến cửa hàng
linh kiện gần trường để tìm hiểu thực
tế các linh kiện. Giao lưu với các anh
thông qua các câu hỏi và câu trả lời
giúp nhóm có them nhiều kiến thức, 

cách ứng dụng các linh kiện nhỏ trong
một hệ thống lớn.

1 Story



Nhóm

Phạm Minh Hoàng

Đề tài

Tham quan thực tế OldG Barber 
Shop.

Story
Chào các bạn, đoán xem cuối tuần
vừa rồi mình đã làm gì nào? Mình
đã dành cuối tuần vừa rồi đi đến

quan sát tiệm cắt tóc, tuy không liên
quan đến chuyên ngành nhưng việc
tham quan thực tế giúp mình tự tin 

và giao tiếp tốt hơn.

1 Story



Feedback



Sinh viên:
Nguyễn Tiến Hoàng
Nội dung: Đi thực tế tại cửa hàng
thể thao Bách Khoa.

Mặc dù cửa hang thể thao vẫn
dựa trên hình thức hoàn toàn
thủ công,chúng tôi cảm thấy
rất nhiều các ý tưởng có thể
thực hiện và bắt tay vào làm
để có thể đưa điều đó thành
các sản phẩm áp dụng vào
thực tế.

2 Feedback



Sinh viên:
Nguyễn Trung Kiên
Nội dung: Đi thực tế tại công ty 
cơ khí Đông Anh.

Dù không đúng chuyên ngành
nhưng WBL đã cho tôi một cơ
hội trải nghiệm thực tế hết sức
quý giá. Các kỹ năng giao tiếp
giải quyết vấn đề và tiếp cận
công việc đã được cải thiện
đáng kể. 

2 Feedback



Sinh viên:
Lê Thế Linh
Nội dung: Đi thực tế tại công ty 
cá nhân kinh doanh online.

Rất thú vị, dù không đúng
chương trình học nhưng thỉnh
thoảng thay đổi không khí
giữa lớp học và thực tế mang
đến khá nhiều niềm vui. Rất
có cosheer tôi sẽ còn phải tiếp
xúc với môi trường kinh doanh
sau này và đây thực sự là một
thứ đáng để trải nghiệm.

2 Feedback



Sinh viên:
Lăng Tuấn Anh
Nguyễn Đức Duy
Nội dung: Đi thực tế tại bãi gửi 
xe khu nội trú trường Đại học K
inh tế quốc dân.

Trường Đại học Bách khoa 
cũng đang đưa mô hình gửi
xe thông minh này vào lắp đặt
và hoàn thiện. WBL đã cho
chúng tôi thấy điều này là cần
thiết và iệu quả như thế nào. 
Chúng tôi hy vọng có thể tiếp
tục cải thiện chúng trong
tương lai để khắc phục các
vấn đề mà hệ thống này còn
gặp phải.

2 Feedback



Sinh viên:
Lê Duy Giang
Dương Đức Trọng
Nội dung: Đi thực tế tại chuỗi
cửa hang tiện lợi Circle K. 

Với sức phát triển cực kì
nhanh chóng, Circle K là một
trong những điểm đến ưa 
thích của sinh viên nói riêng
và giới trẻ nói chung ngày nay. 
Nếu có thể áp dụng mô hình
tự động hóa một số công đoạn
trong cửa hang như bán hang, 
thanh toán bằng ví điện tử tự
động, cửa tự động,… tôi nghĩ
sẽ còn hiệu quả và tốt hơn 
nữa

2 Feedback



Sinh viên:
Trần Quang Công
Nội dung: Đi thực tế tại xưởng
sản xuất heo thạch cao.

Cho dù “lợn đất” là một sản
phẩm quen thược từ thời bé, 
đây là lần đầu tiên được tiếp
xúc với người trưc tiếp làm ra 
nó và hỏi tỉ mỉ về những công
đoạn của một nghề truyền
thống đã có từ hang ngàn
năm nay. 

2 Feedback



Sinh viên:
Đinh Thị Tâm
Nội dung: Đi thực tế tại trạm
110kV, núi Một, Đông Sơn.

Chúng tôi chỉ có thể tham
quan bên ngoài bởi vì một số
nguyên tắc an toàn và cũng
không hỏi được nhiều về hệ
thống. Tôi nghĩ rằng WBL cần
áp dụng đúng đối tượng thì
mới tang được độ hiểu quả
chứ không phải lúc nào cũng
phù hợp.

2 Feedback



Sinh viên:
Vũ Văn Lâm
Nguyễn Quí Năng
Nội dung: Đi thực tế tại Công
Ty TNHH Công Nghệ Hoya Mem
ory Disk

Một công ty công nghệ cực kỳ
lớn đã làm chúng tôi bất ngờ
và ngưỡng mộ. Phong cách
làm việc công nghiệp của
công ty rất chỉn chu. Một môi
trường công nghiệp như thé
rất đáng để học tập và đưa 
vào áp dụng cho các công ty 
ở Việt Nam. 

2 Feedback



Sinh viên:
Mai Tuấn Kiệt
Lê Đình Tuấn
Nội dung: Đi thực tế tại nhà
máy thủy điện Hòa Binh.

Không thể tin nổi vào tiềm
năng vô hạn của con người
khi mà các kĩ sư có thể xây
dựng một công trình lớn đến
như thế. Chúng tôi còn được
hướng dẫn tận tình bởi nhiều
cựu sinh viên Bách khoa, đã
đưa chúng tôi đi tham quan
các máy móc, thiết bị và hệ
thống trong nhà máy. 

2 Feedback



Sinh viên:
Lưu Văn Đức
Đoàn Văn Dưỡng
Nội dung: Đi thực tế tại xưởng 
cán tôn Nhan Thoan , Lĩnh Nam.

Khá ồn ào, mệt mỏi và bụi
bặm. Nếu có thể tự động hóa
được trong các quá trình này
thì sẽ đỡ được một gánh nặng
lớn cho con người phải làm
việc trong môi trường như vậy. 
Các ý tưởng của chúng tôi đã
được trình bày và hy vọng sẽ
thành hiện thực trong thời
gian sớm nhất.

2 Feedback



Sinh viên:
Nguyễn Văn Tuấn
Nội dung: Đi thực tế tại công ty 
TNHH In & QCTM Quốc Tế.

Tôi đã tiếp xúc với nhiều máy
in thương mại cỡ bé nhưng 
đây là lần đầu tiên - nhờ áp
dụng WBL vào học tập – tôi có
thể trông thấy máy in tầm cỡ
công nghiệp lớn như thế này. 
WBL là một phương pháp
thích hợp dành cho các sinh
viên học và hiểu nhanh, nhiều
và rõ hơn với môi trường thực
tế. 

2 Feedback



Sinh viên:
Lê Tuấn Anh
Nội dung: Đi thực tế tại quán
photocopy tại Trần Đại Nghĩa.

Đây là một môi trường quen
thuộc và người được phỏng
vấn cũng chưa hiểu rõ nhiều
về các loại, các công nghệ
được áp dụng trong máy in. 
Có thể một phần vì địa điểm
chưa phù hợp, nhưng tôi đã
học được các kinh nghiệm xử
lý tình huống khi lỗi, một số
loại và công dụng của máy in 
hiện nay.

2 Feedback



Sinh viên:
Phạm Ngọc Hải
Phạm Văn Tú
Nội dung: Khảo sát máy bán
nước tự động .

Máy bán nước tự động đang
được đặt một số nơi ở trường
ĐHBK Hà Nội. Tuy có tiện lợi
nhưng chúng tôi vẫn khó khan 
trong việc mua hang vì một số
lí do như không thể trả tiền
thừa, ít mặt hang,… Chúng tôi
đang và sẽ tìm cách cải thiện
chúng trong tương lai gần với
bài học thực tế này.

2 Feedback



Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



3 Worksheet



Thank you
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