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: Tiểu luận tốt nghiệp – Kỹ thuật nông nghiệp
(Graduation Project on Agricultural Technology)
- Mã số học phần: PD401
- Số tín chỉ

: 4 TC (Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 120)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Kỹ thuật Nông nghiệp

- Khoa/Viện

: Khoa Phát triển Nông thôn

3. Học phần tiên quyết: Tích lũy ≥ 105 TC
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Giúp sinh viên thực hiện được một nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Trồng trọt,
Chăn nuôi, hoặc Thủy sản: Qua việc làm đề cương nghiên cứu, bố trí thí nghiệm, thu
thập và phân tích số liệu, viết và trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học theo hình thức
tiểu luận.
5. Mục tiêu của học phần:
5.1.

Kiến thức: Học phần giúp sinh viên củng cố được những kiến thức tổng quát
và chuyên ngành về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; cũng như những kiến
thức về nghiên cứu khoa học và báo cáo nghiên cứu khoa học.

5.2.

Kỹ năng: Học phần giúp sinh viên nắm được kỹ năng vận dụng tổng hợp các
kiến thức đã học từ các môn học riêng rẽ vào thực hiện công việc nghiên cứu
cụ thể theo chủ đề để nâng cao kỹ năng và phương pháp triển khai công việc.

5.3.

Thái độ: Sau khi hoàn thành học phần sinh viên có thể nâng cao tinh thần làm
việc độc lập, tìm hiểu tài liệu, viết báo cáo, trình bày báo cáo,... và khi ra
trường tự tin trong công việc.

6. Đề cương học phần:
Nội dung

Số tiết

Phần 1. Chuẩn bị và bảo vệ đề cương
Phần 2. Trển khai công việc nghiên cứu
Phần 3. Xử lý số liệu, viết báo cáo, và báo cáo tiểu luận

120

7. Phương pháp giảng dạy:
Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề cương nghiên cứu, bố trí thí nghiệm, thu thập số
liệu, phân tích kết quả và viết tiểu luận.
8. Đánh giá:
Báo cáo tiểu luận: 100%
9. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu
1. Sách, giáo trình, các đề tài nghiên cứu khoa học.
2. Các báo cáo khoa học các hội nghị, các tạp chí khoa học.
3. Các tài liệu khác trên internet.

