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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Học phần: NIÊN LUẬN THÚ Y (Veterinary Medicine Project)
- Mã số: NS354
- Số tín chỉ: 01 (30 TH)
2. Thông tin giảng viên
Tên giảng viên : Trần Ngọc Bích
Đơn vị : Khoa Nông nghiệp & SHƯD/Bộ môn Thú y
Điện thoại : 0972100857

E-mail: tnbich@cit.ctu.edu.vn

Tên người cùng tham gia giảng dạy: Tất cả giảng viên Bộ môn
Đơn vị : Khoa Nông nghiệp & SHƯD/Bộ môn Thú y
Điện thoại : 0292. 3872077

E-mail:bmty@ctu.edu.vn

3. Mã số HP tiên quyết: Tổng số tín chỉ tích lũy >=100
4. Nội dung:
4.1. Mục tiêu:
Niên luận này nhằm rèn luyện sinh viên các kỹ năng:

Thu thập các kiến thức chuyên ngành Thú y.
Tổng hợp, phân tích.
Viết các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.
Tổ chức đội ngũ thực hiện và làm việc nhóm.
Trình bài báo cáo
4.2. Phương pháp giảng dạy:
Giáo viên sẽ ra đề tài dưới dạng một chuyên đề liên quan đến lĩnh vực Thú y. Nhóm sinh
viên theo sự hướng dẫn của giáo viên sẽ tự nghiên cứu, thu thập tài liệu thích hợp để thực hiện đề
tài.
Trong quá trình thực hiện, sinh viên phải thường xuyên liên lạc với giáo viên hướng dẫn (qua
email/ gặp trực tiếp) để giáo viên kiểm tra tiến độ thực hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc
(nếu có), đánh giá kết quả thực hiện.
5. Đánh giá học phần:
Đánh giá theo các tiêu chí sau:
1.
Nội dung quyển báo cáo niên luận (40%)

2.
3.

Cách thức trình bày báo cáo (50%)
Kết quả làm việc nhóm

(10%)

6. Đề cương chi tiết:
Kế hoạch thực hiện: (10 tuần)
Tuần

Công việc

1

Gặp giáo viên ra đề tài đề thảo luận và được hướng dẫn cụ thể, nhận tài liệu
tham khảo hoặc hướng dẫn tìm tài liệu.
Tìm hiêu phương pháp giải quyêt vấn đề, trao đổi với giáo viên hướng dẫn.

2
3-6
7- 9
10

Thu thập thông tin liên quan đến Niên luận
Viêt báo cáo.
Nộp niên luận, trình bày kêt quả cho giáo viên hướng dẫn đánh giá và góp ý
bổ sung.

7. Tài liệu của học phần
Sách, giáo trình, tài liệu: tài liệu phổ biến đề tài niên luận do Cán bộ giảng dạy
1.
hoạc Bộ môn gửi đến lớp cho các sinh viên làm niên luận
2.
Sách tham khảo: các sách, trang web, tài liệu và giáo trình liên quan đến đề tài.
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