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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 tế Cơ sở (Field Trip) 

- Mã số học phần: CSS615 

- Số tín chỉ học phần: 01 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 01 tuần đi thực tế. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Viện NC&PT Công nghệ Sinh học 

3. Điều kiện tiên quyết:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần: Tổ chức chuyến đi tham quan thực tế khoảng một tuần lễ 

để giới thiệu và hướng dẫn cho sinh viên thực hiện các hoạt động quan sát, trao đổi 

thông tin và khảo sát tình hình thực tiễn của một số đơn vị tiêu biểu như Viện nghiên 

cứu/nhà máy/cơ sở sản xuất liên quan về việc ứng dụng công nghệ sinh học, vi sinh 

vật. 

4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Thành tựu công nghệ sinh học, vi sinh vật trong chế biến thực phẩm; Cây 

trồng vật nuôi; Và các sản phẩm khác liên quan đến công nghệ sinh học, vi 

sinh vật. 

4.1.2. Làm thế nào một quá trình sinh học được vận hành từ một lý thuyết để 

thực hành. 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Học viên có thể quan sát và hiểu được một quy trình sản xuất; So sánh 

kiến thức từ các bài học ở trường với các ứng dụng thực tế tại các cơ sở 

hiện tại; Phân tích và đánh giá các ứng dụng đó; Và đưa ra ý kiến đóng 

góp, kiến nghị hoặc kiến nghị cho các tổ chức. 

4.2.2. Học viên có thể viết báo cáo về chuyến đi và đưa ra các câu hỏi để hiểu. 

4.3. Thái độ/Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

4.3.1. Học viên có thể tự tin với kiến thức, giải thích và đặt câu hỏi về công nghệ 

sinh học, vi sinh vật học. 

4.3.2. Sinh viên quan tâm đến các ứng dụng công nghệ sinh học, vi sinh vật trong 

sản xuất thực tế. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Tổ chức cho học viên chuyến đi tham quan thực tế từ 5-7 ngày tại một số đơn vị 

tiêu biểu hoạt động về công nghệ sinh học, vi sinh vật tại các tỉnh Đồng bằng Sông 

cửu Long, TPHCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng…. 

Học viên sẽ đi xâm nhập thực tế, thực hiện các hoạt động quan sát, trao đổi thông tin 



 

và khảo sát tình hình thực tiễn tham quan, học hỏi nhằm kiểm nghiệm, đối chiếu kiến 

thức đã học và tích lũy kinh nghiệm về công nghệ sinh học: các quy trình sản xuất, các 

kỹ thuật, những thành tựu công nghệ sinh học đã được ứng dụng ở nhà máy sản xuất 

chế biến thực phẩm; cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; các cơ quan, xí 

nghiệp,Viện, công ty nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có liên quan về việc ứng dụng 

công nghệ sinh học, vi sinh vật.Môn học đòi hỏi học viên phải viết bài thu hoạch cho 

chuyến đi thực tế về những gì học hỏi được, có phân tích, đánh giá mức độ ứng dụng 

thành tựu công nghệ sinh học trong các lĩnh vực; nêu những ý kiến nhận xét, đề xuất, 

kiến nghị đối với cơ sở hoặc cơ quan quản lý. 

- Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, trong CTĐT 

ngành thạc sĩ Công nghệ sinh học và thạc sĩ vi sinh vật học 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

6.1. Thực hành 

Nội dung Tiết/Buổi Mục tiêu 

Tổ chức sinh viên đến cơ sở  hoạt động về công 

nghệ sinh học, vi sinh vật, sinh viên sẽ đi xâm nhập 

thực tế, tham quan, học hỏi nhằm kiểm nghiệm, đối 

chiếu kiến thức đã học và tích lũy kinh nghiệm về 

công nghệ sinh học : các quy trình sản xuất, các kỹ 

thuật, những thành tựu công nghệ sinh học đã được 

ứng dụng ở nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm; cơ 

sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; các cơ quan, xí 

nghiệp, viện nghiên cứu, công ty nghiên cứu sản xuất 

các sản phẩm có liên quan về việc ứng dụng công 

nghệ sinh học, vi sinh vật… Môn học đòi hỏi sinh 

viên phải viết bài thu hoạch cho chuyến đi thực tế về 

những gì học hỏi được, có phân tích, đánh giá mức độ 

ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học trong các lĩnh 

vực ; nêu những ý kiến nhận xét, đề xuất, kiến nghị 

đối với cơ sở hoặc cơ quan quản lý. 

 

1 tuần 4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1; 4.2.2; 

4.3.1; 4.3.2; 

7. Phương pháp giảng dạy: 

- Tham quan thực tế kết hợp viết và trình bày báo cáo. 

8. Nhiệm vụ của học viên: 

Học viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực tập và có báo cáo kết quả. 

- Quan sát và ghi nhận những thành tựu và ứng dụng liên quan đến công nghệ sinh 

học tại các tổ chức 

- Viết báo cáo và thuyết trình về chuyến đi. 

9. Đánh giá kết quả học tập của học viên: 

9.1. Cách đánh giá 
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Hgc viOn dugc danh gi|tichlfly hqc phAn nhu sau:

9.2. Clrchtfnh di6m

- Di6m d6nh gi6 thanh phAn vd iti6m thi t6t ttruc hqc phan dugc ch6m theo thang

cli€m 10 1* O'O6n 10), iem trdn d6n mQt cht sO tfrAp phan.

- Di6m hgc phAn la t6ng tti0m ctra-t6t ctt citcdi6m d6nh giti t4anh phdn ctia hgc phAn
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4 theo quy dinh vA c6ng t6c hgc vp cta Trudrng.

10. Teri liQu hgc tflp:
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