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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Thực tập rèn nghề - Quản lí đất và Công nghệ phân bón (Career 

development skill of soil management and fertilizer technology) 

- Mã số học phần: NS437 
- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ 
- Số tiết học phần: 120 tiết thực tế, 30 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 
- Bộ môn: Khoa học đất  
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Nông nghiệp 

3. Điều kiện tiên quyết: Sinh  viên cuối năm thứ 3. 

4. Mục tiêu của học phần : 
- Giúp sinh viên tiếp cận với các vấn đề thực tế trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao 

công nghệ, sản xuất và trong kinh doanh của các cơ quan quản lí nhà nước và các doanh 
nghiệp liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

- Giúp sinh viên định hướng và hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho từng cá nhân. 

Mục 
tiêu 

Nội dung mục tiêu 
CĐR 

CTĐT 

4.1 

Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng đất, dinh 

dưỡng cây trồng, kỹ thuật sản xuất các loại phân bón, biện pháp 

quản lý và cải tạo đất ứng dụng và phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp. 

Nắm vững các kiến thức thực tế sản xuất, nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ trong sản xuất và kinh doanh  thuộc  lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp. 

2.1.3.a; 
2.1.3.c; 
2.1.3.d;  

4.2 

 Thực tập tại phòng thí nghiệm, nhà xưởng cũng như các trang 
trại và cánh đồng mẫu lớn. 

Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, 
theo dõi kiểm tra hoạt động liên quan đến lãnh vực chuyên môn 

2.2.1.a; 
2.2.1.d-e 

4.3 
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong các lĩnh 
vực về nông nghiệp 

2.2.2a-b; 
2.2.2.e 



Mục 
tiêu 

Nội dung mục tiêu 
CĐR 

CTĐT 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu 
khoa học kỹ thuật mới nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi 
với sự phát triển của xã hội 

4.4 

- Giúp sinh viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tác phong làm 
việc hiệu quả và khoa học  

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tự giác trong công việc  
- Giúp sinh viên rèn luyện thái độ giao tiếp đúng mực phù hợp 
với văn hoá nơi thực tập  
- Có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh và an toàn nơi làm 
việc 

2.3.a; 2.3.b; 
2.3.b 

 
 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

CĐR 
HP 

Nội dung chuẩn đầu ra 
Mục 
tiêu 

CĐR 
CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng đất, 

dinh dưỡng cây trồng, kỹ thuật sản xuất các loại phân bón, 

biện pháp quản lý và cải tạo đất ứng dụng và phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp. 

Nắm vững các kiến thức thực tế sản xuất, nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ trong sản xuất và kinh doanh  
thuộc  lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 

4.1 
2.1.3.a; 
2.1.3.c; 
2.1.3.d; 

CO2 
Vận dụng kiến thức chuyên môn và các kỹ năng (đã 
được trang bị thông qua các môn học chuyên ngành) vào 
ứng dụng  thực tế tại các cơ sở thực tập. 

4.1 
2.1.3.a; 
2.1.3.c; 

 Kỹ năng   

CO3 

- Phát triển kỹ năng làm việc các nhân, kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy sáng tạo, khám 
phá tìm tòi trong thực tế thuộc chuyên ngành Quản lí 
đất.và Công nghệ phân bón  
- Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều 
khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động liên quan đến lãnh 
vực chuyên môn 

4.2 
2.2.1.a; 
2.2.1.d-e 



CĐR 
HP 

Nội dung chuẩn đầu ra 
Mục 
tiêu 

CĐR 
CTĐT 

 Kiến thức   

CO4 
- Rèn luyện kỹ năng viết báo cáo khoa học và kỹ năng 
thuyết trình và sử dụng thành thạo các trợ huấn cụ trong 
báo cáo và  thuyết trình 

4.3 
2.2.b; 
2.2.d 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

- Giúp sinh viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tác 
phong làm việc hiệu quả và khoa học  

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tự giác trong 
công việc  
- Giúp sinh viên rèn luyện thái độ giao tiếp đúng mực 
phù hợp với văn hoá nơi thực tập  

4.4 2.3.a;  

 
6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Đây là học phần mở, nội dung của học phần nhằm tổ chức cho sinh viên tiếp cận, học 
tập và tham gia nghiên cứu, ứng dụng chuyên ngành Quản lí đất và công nghệ phân bón 
vào vận hành các thiết bị chế tạo phân bón, quản lí, sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 
tại các cơ sở thực tập thực tế như các cơ quan ban ngành thuộc lãnh vực nông nghiệp, môi 
trường, tài nguyên thiên nhiên, công ty phân bón và các trang trại, hợp tác xã, cánh đồng 
mẫu lớn,... và theo chuẩn đầu ra của các ngành. Sinh viên chủ động chia nhóm và đi thực 
tập rèn nghề dưới sự hướng dẫn và đánh giá của cán bộ tại cơ sở thực tập và cán bộ giảng 
dạy tại bộ môn . 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 
7.1. Lý thuyết: không 
7.2. Thực hành, thực tế: 120 tiết đi thực tế. Tại mỗi cơ sở thực tập, sinh viên có thể làm 

việc cá nhân hoặc chia thành các nhóm nhỏ mỗi nhóm từ 2- 4 sinh viên. 
 Nội dung Số tiết  CĐR HP 
Phần 1 Giới thiệu môn học tại các cơ sở thực tập 

có thể tiếp nhận sinh viên 
Phổ biến các qui định liên quan đến môn 
học tại điểm thực tập 

2 4.1.1; 4.3.2 

Phần 2 Sinh viên tham gia thực tập cơ sở: 
Sinh viên tham gia trực tiếp vào nghiên 
cứu, sản xuất tại các cơ sở thực tập để học 
và nắm rõ quy trình và cách thức sản xuất 

120 4.1; 4.2; 4.3 



sản phẩm có liên quan đến nông nghiệp 
 

Phần 3 Sinh viên viết báo cáo sau khi hoàn thành 
đợt thực tập rèn nghề về nội dung đã được 
học, kinh nghiệm, thái độ cũng như hạn 
chế trong quá trình thực tập từ đó nêu 
những ý kiến nhận xét, đề xuất, kiến nghị 
đối với cơ sở hoặc cơ quan quản lý 

8 4.1; 4.2.1; 
4.2.3; 4.3.1; 
4.3.2 

Phần 3 
(Tự chọn) 

Sinh viên có thể đăng ký học tập, nghiên 
cứu tại cơ sở thực tập để nâng cao kiến 
thức và kỹ năng cho sinh viên  

Không 
quá 15 

tiết 

4.1; 4.2; 4.3 

 
8. Phương pháp giảng dạy: 

- Thực hành tại các cơ sở thực tập: làm việc cá nhân hoặc theo nhóm sau khi đã được tư 
vấn và giới thiệu tại các cơ sở thực tập. 

- Phương pháp thảo luận nhóm 

- Phương pháp viết bài báo cáo khoa học  
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham gia thực tập đầy đủ 100% giờ thực tập 
- Chấp hành nội qui, qui định về thời gian làm việc tại cơ sở thực tập 
- Hoàn thành báo cáo kết quả thực tập cuối khóa. 

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

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 
1 Phiếu đánh giá kết 

quả thực tập rèn 
nghề 

Do cán bộ hướng dẫn tại đơn vị 
thực tập đánh giá  

50% 4.1; 4.2; 4.3 
CO1; 
CO2,... 

5 Báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết sau khi hoàn 
thành đợt thực tập rèn nghề 

50% 4.1; 4.2; 
4.3.1; 4.3.2; 
4.3.3 

10.2. Cách tính điểm 
Điểm số theo thang điểm 10 Điểm chữ Điểm số theo thang điểm 4 

9,0 - 10,0 A 4,0 
8,0 - 8,9 B+ 3,5 



7,0 - 7,9 B 3,0 
6,5 - 6,9 C+ 2,5 
5,5 - 6,4 C 2,0 
5,0 - 5,4 D+ 1,5 
4,0 - 4,9 D 1,0 

nhỏ hơn 4,0 F 0,0 
- Điểm đánh giá 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 A, B+, B, C+, C, D+, D, F   

và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  
11. Tài liệu học tập: 
- Các giáo trình, bài giảng và tài liệu từ các chương trình nghiên cứu của Bộ môn Khoa 
học Đất và các tài liệu chuyên ngành có liên quan tại các cơ sở thực tập. 

-Trang điện tử về hoạt động của các sở ban ngành có liên quan đến Nông nghiệp ở các địa 
phương. 

11. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

-  Truy cập  các website liên quan đến lãnh vực sinh viên sắp thực hiện học tập tại cơ  sở 
để tìm hiểu về chức năng và hoạt động của các cơ sở thực tập  

- Thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học của 
Bộ môn Khoa học đất giúp sinh viên định hướng tham gia và thực hiện các nghiên cứu 
phục vụ cho chương trình học của sinh viên. 

 Cần Thơ, ngày … tháng … năm 201… 
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