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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần

: Luận văn tốt nghiệp (Graduation Thesis)

- Mã số học phần : NN537
- Số tín chỉ học phần : 10 tín chỉ
- Số tiết học phần : 300 tiết
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn : Thú Y
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Nông nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng
3. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên ngành thú y chuyên ngành Dược Thú y phải đạt yêu cầu
của tất cả các tín chỉ cơ bản, tín chỉ chuyên ngành cùng với các tín chỉ tự chọn trong 9 học kỳ
mới đủ điều kiện tiến hành thực tập tốt nghiệp (tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ).
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức:
Sau khi học hoàn tất tất cả các tín chỉ, sinh viên sẽ nhận một đề tài luận văn tốt nghiệp
và thực tập ở một cơ sở chăn nuôi, thú y tại các tỉnh ĐBSCL và các tỉnh Miền Đông cùng với
một cán bộ giảng dạy bộ môn phụ trách chính có thể kết hợp với một cán bộ của địa phương.
Đây là giai đoạn để sinh viên có thể củng cố những kiến thức đã đạt được trong suốt quá trình
học tập 4 năm rưỡi. Giai đoạn này cũng là thời gian các sinh viên tập nghiên cứu khoa học và
đưa ra thành quả lao động của mình qua kết quả nghiên cứu đạt được.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Sinh viên nắm được cách bắt đầu nghiên cứu 1 đề tài.
4.2.2. Kỹ năng thực hành. Có khả năng tự bố trí thí nghiệm.
4.2.3. Giúp sinh viên rèn luyện được tư duy trong việc tổng hợp thông tin.
4.2.4. Rèn luyện khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
4.2.5. Các thuyết trình trước đám đông.
4.3. Thái độ:
4.3.1. Nghiêm túc thực tập tại các cơ sở.
4.3.2. Trung thực trong trình bày kết quả thí nghiệm
5.6. Mô tả nội dung và cấu trúc học phần tùy vào đề tài sinh viên chọn
7. Phương pháp giảng dạy:
Sinh viên cùng thảo luận với cán bộ hướng dẫn để tiến hành đề tài thực tập của mình
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Nghiêm túc làm luận văn tốt nghiệp.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá

Đánh giá luận văn thực tập tốt nghiệp qua kỳ thi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình
trước hội đồng chấm luận văn bao gồm : điểm của cán bộ hướng dẫn, điểm cán bộ chấm phản
biện và điểm của thành viên hội đồng chấm bảo vệ
9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10
(từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân
với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về
công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Tùy theo đề tài mà sinh viên được hướng dẫn
11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tùy giáo viên hướng dẫn
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