BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

1.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Luận văn tốt nghiệp

Mã số: NNG900

1.2. Trình độ: Thạc sĩ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 10 (300 tiết TH)
1.4. Học phần tiên quyết: Học viên phải hoàn thành các học phần cơ sở và chuyên
ngành bắt buộc của chường trình đào tạo Thạc sĩ ngành Di truyền và Chọn
giống Cây trồng
1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Di truyền và Chọn giống Cây trồng;
Khoa: Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ
1.6. Thông tin giảng viên: Cán bộ giảng dạy thuộc Bộ môn Di truyền và Chọn
giống Cây trồng và các Bộ môn, Khoa, Viện khác trong và ngoài Trường có
liên quan đến ngành đào tạo, có đủ điều kiện hướng dẫn luận văn Thạc sĩ theo
quy định, có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị Tiến sĩ từ 1 năm
trở lên.
Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Lộc Hiền
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0902 456064
2.

Email: nlhien@ctu.edu.vn

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Luận văn tốt nghiệp là báo cáo tổng kết nghiên cứu có giá trị khoa học và thực
tiển, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên
cứu một vấn đề/khía cạnh khoa học mang tính thực tế/cấp thiết thuộc lĩnh vực Di
truyền và Chọn giống Cây trồng, chưa được tác giả khác công bố. Học viên sẽ được
thực hành các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành, thể hiện cơ sở lý
luận khoa học chuyên sâu về thực nghiệm và thực tiển.
Đề tài luận văn được thực hiện theo Điều 20 của “Quy định đào tạo trình độ
thạc sĩ” ban hành theo quyết định 3619/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường Đại
học Cần Thơ.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
- Giúp học viên vận dụng và tổng hợp những những kiến thức chuyên ngành
một cách có hệ thống cũng như phát huy những kỹ năng chung tích lũy trong quá
trình học.
- Giúp học viên phát triển năng lực nghiên cứu khoa học độc lập và theo
nhóm, phát triển tư duy khoa học sáng tạo trong quá trình thực hiện các thí nghiệm
và trình bày một đề tài nghiên cứu khoa học.
- Giúp học viên ứng dụng trên cơ sở lý thuyết để giải quyết vấn đề thực tiển có
liên quan đến lĩnh vực Di truyền và Chọn giống Cây trồng.
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4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tiết
(LT/BT/TH)

Các bước thực hiện
1. Học viên chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: Học viên có thể đề xuất
đề tài hay vấn đề nghiên cứu với bộ môn quản lý/cán bộ hướng dẫn.
Học viên cũng có thể chọn các đề tài từ đơn vị quản lý đào tạo công
bố. Các đề tài có thể là nghiên cứu cơ bản quan trọng hay mang tính
cấp thiết có liên quan đến ngành học.
2. Học viên được cán bộ hướng dẫn tư vấn: sau khi đã được chấp
thuận thực hiện đề tài và cán bộ hướng dẫn, học viên sẽ được cán bộ
hướng dẫn tư vấn về nguồn tài liệu tham khảo để hoàn thành đề
cương nghiên cứu.
3. Học viên bảo vệ đề cương nghiên cứu luận văn tốt nghiệp: Học
viên bảo vệ đề cương nghiên cứu trước Họi đồng bảo vệ đề cương
đã được quyết định thành lập.
4. Học viên thực hiện đề tài luận văn: Học viên thực hiện đề tài
nghiên cứu theo quyết định giao đề tài với đề cương đã được bảo vệ
thành công.
5. Học viên phân tích số liệu, hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp theo
đúng đề cương đã được Hội đồng bảo vệ đề cương chấp thuận.
6. Học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước Hội đồng được thành lập
theo quyết định. Điều kiện bảo vệ luận văn theo Điều 21 của “Quy
định đào tạo trình độ thạc sĩ” ban hành theo quyết định 3619/QĐĐHCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.
5.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phương pháp giảng dạy: Học viên chủ động trong việc thực hiện các thí
nghiệm với sự tư vấn về chuyên môn của cán bộ hướng dẫn. Học viên cũng tự
giác tham khảo các tài liệu chuyên ngành có liên quan đến nghiên cứu.
5.2. Phương pháp đánh giá: Luận văn được đánh giá công khai trước Hội đồng
bảo vệ luận văn Tốt nghiệp Thạc sĩ. Các đánh giá theo đúng quy định dựa trên
mục tiêu nghiên cứu, nội dung thực hiện và chất lượng của luận văn, mức độ
đáp ứng yêu cầu đối với luận văn Thạc sĩ và kết quả điểm số theo đúng trình
tự đã ban hành theo Điều 23 của “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ”.
Nếu học viên có đăng kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học sẽ được cộng
thêm điểm theo quy định.
6.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
Học viên chọn tài liệu tham khảo có liên quan theo nội dung nghiên cứu luận
văn. Chú ý các nguồn thông tin có tính chuẩn xác về mặt khoa học và đáng tin
cậy.
Ngày
Duyệt của đơn vị
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA/VIỆN

tháng năm 20
Người biên soạn
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