
 

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: Thực tập c  s  CNSTH - nh  m   (Engineering practice in 

factory) 

- Mã số học phần: NS131 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 60 tiết thực hành. 

2. Đ n vị phụ tr ch học phần: 

- Bộ môn: Công nghệ thực phẩm 

- Khoa: Nông Nghiệp 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên qu ết: không 

- Điều kiện song h nh: không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Giúp sinh viên c   iến thức về các quá trình và thiết bị (truyền 

nhiệt, truyền  hối, vận chuyển lưu chất...) ứng dụng trong bảo 

quản và chế biến các sản phẩm thực phẩm sau thu hoạch. 

2.1.2a; 

2.1.2b 

4.2 
Thông qua các chuyến  i ngoài trư ng gi p sinh viên c  cái 

nhìn t ng quát về việc t  chức sản xuất thực tế tại nhà máy. 

2.2.2b; 

2.2.2c 

4.3 
 Gi p sinh viên c   ược thái  ộ   ng trong giải quyết vấn  ề 

như sự chính xác, tính trung thực và sự hợp tác trong công việc. 
2.3c 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

  iến th c   

CO1 

 iểu r  về các quá trình và thiết bị (truyền nhiệt, truyền 

 hối, vận chuyển lưu chất...) ứng dụng trong bảo quản và 

chế biến các sản phẩm thực phẩm. 

4.1 2.1.2a;  

CO2  iểu biết về việc t  chức sản xuất thực tế tại nhà máy 4.1 2.1.2b 

  ỹ năng   

CO3 Phân tích, so sánh và giải thích các quá trình cơ sở diễn 

ra trên thiết bị cụ thể. 
4.2 2.2.1a 

CO4  iểu nguyên lý vận hành các máy m c thiết bị trong quá 4.3 2.2.2b; 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

trình bảo quản và chế biến thực phẩm 2.2.2c 

 Th i độ/M c độ tự chủ v  tr ch nhiệm   

CO5 

C   ạo  ức nghề nghiệp, tôn trọng quy  ịnh của t  chức 

 hi thực hiện học phần. Sinh viên phát huy  ược tính 

tích cực trong phân tích vấn  ề và ứng dụng vào thực tế 

sản xuất thông qua việc thảo luận từng nội dung trên lớp. 

4.4 2.3c 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Thực tập cơ sở CNST  (nhà máy) là môn học rất quan trọng  ối với sinh viên 

ngành Công nghệ sau thu hoạch. Sinh viên thực hiện hoạt  ộng này sau khi hoàn thành 

các học phần lý thuyết về các quá trình và thiết bị trong chế biến thực phẩm (Truyền 

nhiệt trong chế biến thực phẩm, Truyền  hối trong chế biến thực phẩm, Cơ học lưu 

chất và vật liệu r i, T ng  ê vật chất và năng lượng). Trong quá trình thực tập thực tế 

tại các cơ sở, sinh viên tìm hiểu các vấn  ề liên quan  ến các quá trình và thiết bị như 

cấu tạo, nguyên tắc hoạt  ộng, các thông số  ỹ thuật trong vận hành thiết bị và các yếu 

tố ảnh hưởng  ến các quá trình xảy ra trong thiết bị 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thu ết: không 

7.2. Thực h nh:  

Sau  hi  ết th c việc thực tập ngoài trư ng, sinh viên s  viết bài thu hoạch theo 

bố cục như sau  

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chư ng 1. M  đầu   

1.1. Giới thiệu t ng quát về nhà máy 1 CO1 

1.2. Sơ  ồ t  chức nhà máy 1 CO2; CO5 

1.3.  Sơ  ồ bố trí t ng mặt bằng nhà máy 1 CO1 

1.4.  Các nguồn nguyên liệu sử dụng 1 CO2; CO5 

            1.5.  Các sản phẩm của nhà máy 1 CO2; CO5 

Chư ng 2. Công nghệ sản xuất thực phẩm tại nh  m y   

2.1. Sơ  ồ quy trình công nghệ 5 CO1 

2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ 5 CO1 

Chư ng 3. C c qu  trình c  s  v  thiết bị tại nh  m    CO1; CO3 

3.1.  oại thiết bị, thông số  ỹ thuật và cấu tạo 8 CO3; CO5 

3.2.  Các quá trình cơ sở diễn ra trong thiết bị 8 CO4; CO5 

3.3. Nguyên tắc hoạt  ộng của thiết bị 8 CO4; CO5 

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng  ến quá trình vận hành 

thiết bị 

8  

3.5. Những hư hỏng thư ng gặp và phương pháp  hắc 

phục 

8 CO4; CO5 

Chư ng 4.  ết luận v  kiến nghị   

4.1.   Các vấn  ề  ã thu nhận  ược tại công ty 4 CO4; CO5 

4.2. Kiến nghị 
 

1 CO4; CO5 



 

8. Phư ng ph p giảng dạ : 

Tìm hiểu thực tế tại các nhà máy, cơ sở chế biến thực phẩm dựa trên các phương pháp 

như  ặt câu hỏi, thảo luận, so sánh, t ng hợp và  ánh giá. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Tự tìm hiểu trước về nơi thực tập và các vấn  ề cần phải quan tâm trước  hi  ến nhà 

máy/công ty. 

- Tuân thủ, chấp hành các quy  ịnh của công ty/nhà máy thực tập. Các vấn  ề phát 

sinh cần  ược báo cáo với giảng viên trực tiếp hướng dẫn. 

- Tham dự tối thiểu  ầy  ủ số tiết thực tập tại nhà máy. Các trư ng hợp vắng mặt  ều 

phải xin phép và  ược sự chấp thuận của cán bộ quản lý nhà máy hay/và cán bộ hướng 

dẫn. 

- Sinh viên phải c   ăng  ý bảo hiểm tai nạn, còn th i hạn sử dụng trong th i gian 

thực tập. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đ nh gi  

Sinh viên  ược  ánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm th nh phần Qu  định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Sinh viên  hông tham dự  ầy  ủ các 

bu i thực tập  ều phải thực hiện lại 

học phần (trừ một số trư ng hợp  ặc 

biệt  ược xem xét riêng) 

10% CO5 

2 Ph c trình thực tập Sinh viên viết   ng theo bố cục yêu 

cầu và  hông sao chép. 

30% CO3 

3 Điểm thi  ết th c 

học phần 

Báo cáo  ết quả thông qua hội  ồng 

của t  chuyên ngành. 

60% CO4 

10.2. C ch tính điểm 

- Điểm  ánh giá thành phần và  iểm thi  ết th c học phần  ược chấm theo thang 

 iểm 10 (từ 0  ến 10), làm tròn  ến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là t ng  iểm của tất cả các  iểm  ánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang  iểm 10 làm tròn  ến một 

chữ số thập phân, sau     ược quy   i sang  iểm chữ và  iểm số theo thang  iểm 

4 theo quy  ịnh về công tác học vụ của Trư ng.  

11. T i liệu học tập:  

Thông tin về t i liệu Số đăng ký c  biệt 

[1] S  tay quá trình và thiết bị công nghệ h a chất  tập 1     CN.014804, 

NN.012902 

[2] S  tay quá trình và thiết bị công nghệ h a chất tập 2 CN.009804,                         

NN006623 

[3] Tài liệu  ược cung cấp tại  ịa  iểm thực tập  

[4] Các thông tin  ược  ăng tải trực tiếp trên website của nhà 

máy/công ty 

 



 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

TT Nội dung 

Lý 

thu ết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Mở  ầu 

 

0 5 Tìm hiểu thực tế tại nhà máy hay cơ sở 

sản xuất thực phẩm. 

Nghiên cứu tài liệu do nhà máy cung 

cấp. 

T ng hợp và viết báo cáo. 

2 Công nghệ sản xuất thực 

phẩm tại nhà máy 

 

0 10 Tìm hiểu thực tế tại nhà máy hay cơ sở 

sản xuất thực phẩm. 

Nghiên cứu tài liệu do nhà máy cung 

cấp. 

T ng hợp và viết báo cáo. 

3 Các quá trình cơ sở và thiết 

bị tại nhà máy 

0 40 Tìm hiểu thực tế tại nhà máy hay cơ sở 

sản xuất thực phẩm. 

Nghiên cứu tài liệu do nhà máy cung 

cấp. 

T ng hợp và viết báo cáo. 

4  ết luận và  iến nghị 0 5 Tìm hiểu thực tế tại nhà máy hay cơ sở 

sản xuất thực phẩm. 

Nghiên cứu tài liệu do nhà máy cung 

cấp. 

T ng hợp và viết báo cáo. 

 Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2019 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG  HOA 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

 


