BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiểu luận tốt nghiệp.
- Mã số học phần: NN561
- Số tín chỉ học phần: 04 tín chỉ
- Số tiết học phần: 60 tiết, lý thuyết 10 tiết, thực hành viết tiểu luận và báo cáo 50
tiết
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn: Sinh Lý Sinh Hóa
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Nông Nghiệp và SHỨD
3. Điều kiện tiên quyết: tích lũy hơn 100 TC.
4. Mục tiêu của học phần:
Giúp sinh viên đọc và viết ra dưới hình thức tiểu luận theo qui định viết luận văn tốt
nghiệp về một vấn đề nào đó mà sinh viên tự chọn hoặc được giao đề tài liên quan đến
các lĩnh vực khác nhau như:(1) Sinh lýthực vật, (2) Sinh hóa học, (3) Kỹ thuật thiết kế,
quy hoạch và bảo dưỡng cây xanh - cảnh quan; (4) Khoa học cây trồng.
4.1. Kiến thức:
4.1.1 Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học từ các môn học riêng rẽ vào thực
hiện một vấn đề khoa học trên cơ sở tổng hợp tài liệu nhằm giải quyết vấn đề được
giao
4.1.2 Áp dụng các kỹ năng ngoại ngữ để tra cứu thông tin, tài liệu tham khảo
phục vụ cho đề tài tốt nghiệp, thảo luận có cập nhật các thành tựu mới liên quan đến
lĩnh vực của đề tài.
4.1.3 Áp dụng kiến thức môn học nghiên cứu khoa học để viết tiểu luận để viết
đúng qui định
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Rèn luyện kỹ năng đặt mục tiêu cần giảiquyết
4.2.2 Có khả năng tự tra cứu, đọc hiểu và cập nhật các kiến thức mới liên quan
đến lĩnh vực của đề tài từ các tài liệu, tạp chí chuyên ngành tiếng Việt và tiếng Anh.
4.2.3 Rèn luyện kỹ năng đề ra phương pháp giải quyết mục tiêu mà trước đó đã
đặt ra
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần này giúp cho sinh viên đặt vấn đề, đưa ra mục tiêu mà thực tế gặp phải.
Sau đó, sinh viên tự thu thập tài liệu. Ghi nguồn gốc tài liệu có liên quan đến mục tiêu
đã đặt ra.

6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.
Chương 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Chương 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Chương 4.
4.1
4.2

Nội dung
Khái niệm tiểu luận tốt nghiệp
Tiểu luận tốt nghiệp là gì?
Đề cương nghiên cứu khoa học
Luận văn tốt nghiệp
Cách đặt vần đề và mục tiêu nghiên cứu
Cách đặt vấn đề
Cách đặt mục tiêu của vấn đề
Cách tra cứu tài liệu trong sách, bài báo, mạng
Cách lưu giữ tài liệu
Các bài tập viết tiểu luận
Bài tập viết và sửa đặt vấn đề
Bài tập viết và sửa mục tiêu phù hợp với tựa
Bài tập thu thập thông tin và ghi nguồn gốc
Cách viết tài liệu tham khảo
Phương pháp báo cáo
Nguyên tắc viết các slide báo cáo
Cách thông tin vấn đề đến người nghe

Số tiết
2

3

Mục tiêu
4.1.1; 4.2.1

4.1.2; 4.2.2;
4.2.3;

2

4.1.2; 4.2.2

3

4.1.1; 4.1.2;
4.2.1; 4.1.3

7. Phương pháp giảng dạy:
- Dạy lý thuyết, thảo luận và bài tập
- Diễn giải và cho ví dụ minh họa
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự buổi báo cáo cuối kỳ
- Nộp bài viết Tiểu luận tốt nghiệp
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT Điểm thành phần
1 Điểm chuyên cần
2
3
4

Điểm bài tập cá
nhân
Điểm báo cáo
seminar
Điểm bài viết tiểu
luận

9.2. Cách tính điểm

Quy định
Số tiết tham dự học/tổng số tiết

Trọng số
10%

- Bài tập có chấm điểm

20%

- Chấm điểm từng cá nhân thông
qua báo cáo trước nhóm
- Mỗi sinh viên nộp bài tiểu luận

20%
50%

Mục tiêu
4.1.1 đến
4.2.3
4.1.1 đến
4.2.3
4.1.1 đến
4.2.3
4.1.1 đến
4.2.3

- 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
1. Quy định cách viết trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ. Dành cho khối
ngành Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường và Công nghệ Sinh học. Đại học Cần Thơ
2. Way to improve oral communication skills. https://content.wisestep.com/top-waysto-improve-oral-communication-skills-in-english/
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 20…
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA/GIÁM ĐỐC VIỆN/
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

TRƯỞNG BỘ MÔN

