BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
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THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN
Tên học phần: Thực tập giáo trình. Mã số: NNG616
Trình độ: Thạc sĩ
Cấu trúc học phần: Số TC: 1 (LT:…; BT:…; TH: 1 TC)
Học phần tiên quyết:………………………Mã số:…………….
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Di truyền giống nông nghiệp; Khoa: Nông
nghiệp & SHƯD
1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên giảng viên: Võ Công Thành
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Địa chỉ liện hệ: ĐT: 0913.771.980. Email: vcthanh@ctu.edu.vn
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Trang bị học viên thế giới quan và phương pháp luận khoa học
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần
Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành, sẽ giảng dãy cho học viên
các nội dung về tham quan thực tế vùng đất phèn Đồng Tháp Mười, các cơ sở chế
biến lúa gạo, cơ sở sản xuất cây giống, các trung tâm nông nghiệp công nghệ cao.
3.2. Nội dung chi tiết học phần
Tiết
Chương
(LT/BT/TH)
Chương 1. Tham quan vùng đồng tháp mười, trung tâm chuyển
5
giao công nghệ nông nghiệp tỉnh Long An, thị xã Kiến Tường
Chương 2. Tham quan cơ sở nhân giống lúa, sơ chế, bảo quản
5
tại nông trường cờ đỏ, thành phố Cần Thơ
Chương 3. Tham quan cơ sở chế biến, xay sát gạo xuất khẩu tại
5
công ty chế biến lương thực An giang tại huyện Hồng Dân, tỉnh
Bạc Liêu
Chương 4. Tham quan cơ sở trồng và sản xuất cây ăn trái tại
5
tỉnh Bình Thuận
Chương 5. Tham quan cơ sở trồng xoài tại trung tâm giống
5
Khánh Hòa, tỉnh Nha Trang
Chương 6. Tham quan trung tâm nông nghiệp cao tại thành phố
5
Hồ Chí Minh
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4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
4.1. Phương pháp giảng dạy: trực quan sinh động
4.2. Phương pháp đánh giá: viết báo cáo kết quả môn học
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