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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Luận văn tốt nghiệp (Master’s thesis)
- Mã số học phần: NNC000
- Số tín chỉ học phần: 15 tín chỉ
- Số tiết học phần: 450 thực hành
2. Đơn vị phụ trách học phần:
Bộ môn: Khoa học Cây trồng - Khoa Nông Nghiệp
3. Điều kiện tiên quyết:
- Điều kiện tiên quyết: Học viên phải hoàn thành các học phần cơ sở ngành và
chuyên ngành bắt buộc của chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng.
- Điều kiện song hành: Không
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức
4.1.1. Tổng hợp, phân tích và đánh giá các thông tin liên quan đến lĩnh vực
nghiên cứu khoa học chuyên sâu về Khoa học Cây trồng.
4.1.2. Vận dụng khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành để xây dựng và thực hiện
hoàn chỉnh một nghiên cứu khoa học chuyên sâu về lĩnh vực Khoa học
Cây trồng.
4.1.3. Tổng hợp, phân tích, đánh giá và viết báo cáo tổng kết một nghiên cứu
khoa học.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Tổng hợp tài liệu và đánh giá thông tin các tài liệu tham khảo.
4.2.2. Bố trí thí nghiệm hay điều tra thu thập số liệu, viết báo cáo khoa học và
bảo vệ các kết quả đạt được từ nghiên cứu.
4.2.3. Làm việc nhóm, quản lý, tổ chức hoạt động của nhóm nhỏ, kỹ năng tự học.
4.2.4. Trình bày cáo cáo khoa học, bảo vệ báo cáo khoa học
4.3. Thái độ/Năng lực tự chủ và trách nhiệm
4.3.1. Yêu nghiên cứu khoa học
4.3.2. Có ý thức tích cực trong học tập, có khả năng tự học, tự rèn luyện và khả
năng học tập suốt đời.
4.3.3. Có tinh thần làm việc hợp tác, nghiêm túc và trung thực trong nghiên cứu
khoa học
4.3.4. Tự tin khi đọc bài báo khoa học, trước đám đông, trình bày ý kiến và thảo
luận
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5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học viên được hệ thống lại và vận dụng khối kiến thức cơ sơ ngành và chuyên ngành
để thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Khoa học Cây trồng dưới sự
hướng dẫn của một hoặc hai giảng viên. Học viên có thể chọn một trong các đề tài do
Trưởng đơn vị đào tạo công bố hoặc tự đề xuất đề tài và được đơn vị đào tạo chấp
thuận đưa vào danh sách công bố. Luận văn là một báo cáo khoa học có giá trị khoa
học và thực tiễn, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới mang
tính thời sự thuộc ngành Khoa học Cây trồng và chưa được người khác công bố. Học
viên tự tìm tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương chi tiết và lập
kế hoạch thực hiện. Sau khi thực hiện nghiên cứu, học viên sẽ thu thập, xử lý, phân
tích, tổng hợp, đánh giá kết quả và hoàn chỉnh báo cáo tổng kết theo quy định của
Trường.
Học phần thực hiện theo Điều 20 trong “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ” ban
hành theo quyết định số 3619/ QĐ-ĐHCT của Hiệu Trưởng trường Đại học Cần Thơ.
Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra 6.1; 6.2; 6.3 trong chương trình đào tạo Thạc sĩ
ngành Khoa học cây trồng.
6. Cấu trúc nội dung học phần
1. Học viên chọn đề tài luận văn: Đề tài luận văn thường mang tính cấp thiết, ưu
tiên các lãnh vực chuyên sâu về Khoa học Cây trồng. Học viên có thể chọn một
trong các đề tài do Trưởng đơn vị đào tạo công bố hoặc tự đề xuất đề tài và
được đơn vị đào tạo chấp thuận đưa vào danh sách công bố.
2. Học viên được cán bộ hướng dẫn tư vấn về nguồn tài liệu tham khảo, viết và
hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu.
3. Học viên bảo vệ đề cương nghiên cứu của luận văn trước Hội đồng gồm 5 thành
viên.
4. Học viên thực hiện đề tài luận văn tại Trường, các địa phương hoặc các cơ sở
liên quan theo quyết định giao đề tài với đề cương đã được bảo vệ thành công
trước Hội đồng bảo vệ đề cương.
5. Học viên phân tích số liệu thí nghiệm và viết hoàn chỉnh luận văn. Tuỳ tình
huống cụ thể của từng đề tài mà học viên hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp theo
mục tiêu, nội dung cụ thể cần đạt được.
6. Học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước Hội đồng bảo vệ luận văn. Điều kiện
bảo vệ luận văn theo Điều 21 trong “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ” ban
hành theo quyết định số 3619/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng trường Đại học Cần
Thơ.
7. Phương pháp giảng dạy và học:
Học viên tự học, tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn.
Cán bộ hướng dẫn chịu trách nhiệm về đề cương chi tiết, thu thập và xử lý số
liệu, chất lượng bài báo cáo tổng kết của học viên trước khi nộp Luận văn tốt nghiệp
cho Hội đồng đánh giá.
Bộ môn quản lý Lập kế hoạch cho sinh viên nộp đề cương/luận văn, thời gian,
địa điểm báo cáo, công văn thành lập Hội đồng chấm luận văn.
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Khoa quản lý ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn.
8. Nhiệm vụ của học viên:
Thực hiện Luận văn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Chủ động quản lý thời gian và công việc nghiên cứu hợp lý.
Chủ động liên lạc và báo cáo tiến độ với cán bộ hướng dẫn thường xuyên.
Hoàn thành Luận văn tốt nghiệp đúng thời gian quy định.
Nộp 5 bản Luận văn tốt nghiệp cho Bộ môn quản lý.
9. Đánh giá kết quả học tập của học viên
Luận văn được đánh giá công khai tại phiên họp của Hội đồng, tập trung đánh
giá việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nội dung và chất lượng của luận văn, mức độ
đáp ứng yêu cầu đối với luận văn (Điều 23 của Quy định). Điểm luận văn là trung bình
cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi đánh giá luận văn, gồm các
điểm thành phần theo mẫu thống nhât của trường (tối đa là 9 điểm) và điểm thành tích
(tối đa là 1 điểm)
10. Tài liệu học tập:
Tùy theo nội dung nghiên cứu của đề tài luận văn, học viên sẽ tham khảo các tài
liệu có liên quan. Học viên cần cân nhắc chọn nguồn thông tin đáng tin cậy và sử dụng
phù hợp.
Bài báo khoa học đăng trong tạp chí có trong Danh mục các tạp chí khoa học
chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học, sách.
11. Hướng dẫn học viên thực hiện:
Tuần

Nội dung

1

Viết bảo vệ đề
cương

2

Thực hiện thu thập
số liệu
Viết báo cáo và
bảo vệ luận văn

3

Lý
Thực
thuyết hành
(tiết) (tiết)

Nhiệm vụ của sinh viên

Học viên hình thành ý tưởng nghiên
cứu và trao đổi với thầy hướng dẫn về
đề tài nghiên cứu.
Viết đề cương theo định dạng quy định
và bảo vệ đề cương trước Hội đồng.
300 Bố trí thí nghiệm theo dõi, thu thập và
phân tích số liệu.
100 Viết báo cáo luận văn theo định dạng
quy định của Trường.
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