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 chuyên ngành - KDNN (Internship on Agribusiness)
- Mã số học phần: HG257
- Số tín chỉ
: 2TC ( 90 tiết thực hành )
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn
: Bộ môn Kinh tế - Xã hội nông thôn,
- Khoa/ Viện
: Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ
3. Học phần tiên quyết: Sinh viên tích lũy từ 95 tín chỉ trở lên trong CTĐT
4. Mô tả tóm tắt nội dung của học phần:
Học phần thực tập chuyên ngành kinh doanh nông nghiệp được tổ chức giảng dạy
gồm có 14 ngày học tập thực thực tế của sinh viên tại các doanh nghiệp kinh doanh
nông nghiệp. Học nhằm phần trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về hoạt động sản
xuất và kinh doanh của các trang trại, HTX và các công ty, doanh nghiệp trong nước
hoặc liên doanh với nước ngoài. Học phần còn giúp sinh viên hệ thống lại kiên thức
đã được trang bị của các học phần: kinh tế nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp,
marketing nông nghiệp, nghiệp vụ ngoại thương, phân tích hoạt động kinh doanh,
quản trị doanh nghiệp nông nghiệp và HTX, hệ thống tổ chức sản xuất và kinh doanh
nông nghiệp, kinh doanh quốc tế,…
5. Mục tiêu của học phần
5.1 Kiến thức: Sinh viên nắm vững về hoạt động sản xuất và kinh doanh ở các doanh
nghiệp nông nghiệp; Sinh viên hiểu thực tế về sản xuất, phân phối và kinh doanh nông
nghiệp, áp dụng các qui chuẩn quốc tế vào thực tế sản xuất.
5.2 Kỹ năng: Sinh viên có khả năng thực hiện được công việc kinh doanh, phân tích,
tổng hợp các vấn đề thực tế có liên quan đến sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.
5.3 Thái độ: Sinh viên thể hiện ý thức và tinh thần hợp tác trong công việc, thái độ
cầu tiến và nghiêm túc trong công việc
6. Đề cương học phần
Nội dung

Ngày

1. Thực tập, tham quan thực tế, thu thập và phân tích hoạt động kinh
doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp
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2. Viết và cáo kết quả thực tế

4

7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy thông qua tham quan thực tế. Sinh viên sẽ báo cáo kết quả đạt được từng
ngày, đồng thời thảo luận theo nhóm viết một bài báo cáo theo chuyên đề do giảng
viên yêu cầu. Mỗi nhóm từ 5-6 sinh viên sẽ được yêu cầu trình bày bằng Powerpoint
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nội dung chuyên đề của nhóm, cả lớp nghe và đặt câu hỏi cho nhóm. Kết quả cuối
cùng của học phần là điểm báo cáo hàng ngày, bài viết và báo cáo trước lớp.
8. Đánh giá
-

Bài báo cáo hàng ngày: 40%
Báo cáo chuyên đề: 60%

9. Tài liệu học tập
Các giáo trình: Kinh tế nông nghiệp, quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, chức sản
xuất và kinh doanh nông nghiệp, kinh doanh quốc tế, công nghệ bảo quản và chế biến
nông – lâm – thủy sản, các giáo trình có liên quan về quản trị
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