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KẾ HOẠCH  
Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngành điện - điện tử khóa 6 

 

I. Cơ sở pháp lý 

 Quyết định số: 141/QĐ-ĐHKTCN “V/v Ban hành chương trình đào tạo Đại 

học chính quy khóa 06 (2018-2022)” ngày 24/03/2017 của Hiệu trưởng trường 

Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ; 

 Căn cứ tình hình thực tế về việc triển khai học phần thực tập tốt nghiệp trong 

học kỳ I năm học 2021-2022 sinh viên khóa 06 (2018-2022) thuộc khoa Điện - 

Điện tử - Viễn thông. 

II. Mục đích - Yêu cầu 

1.1.   Mục đích 

  Nhằm tạo điều kiện tốt cho sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên môn, nâng 

cao kỹ năng thực tiễn trước khi đăng ký học kỳ cuối khóa và nghiên cứu thực 

hiện LVTN và TLTN. 

  Đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo theo chương trình của ngành đã được 

phê duyệt. 

1.2.   Yêu cầu 

  Trong học kỳ 01 năm học 2021-2022 (từ tháng 09/2021 và đầu tháng 

01/2022 bộ môn Kỹ thuật điện - năng lượng sẽ tổ chức hướng dẫn sinh viên 

triển khai học phần thực tập tốt nghiệp (báo cáo chuyên đề thực tế) Đại học 

chính quy khóa 06 (2018-2022). 

• Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp 

• Mã học phần: DI113 

• Thời lượng: 02 tín chỉ 

  Để các công việc hướng dẫn diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện tốt cho các 

em sinh viên, ngoài việc phân công các giảng viên hướng dẫn chuyên đề. Khoa 

Điện - Điện tử - Viễn thông kính chuyển yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường 

xem xét kế hoạch theo thời gian dự kiến. 

III. Thời gian  

3.1. Thời gian đăng ký chuyên đề 



  

  

- Thời gian bắt đầu ngày 06/12/2021  

- Thời gian kết thúc:15/12/2021 

3.2. Thời gian thực hiện chuyên đề: khoảng 06 tuần 

- Thời gian chính thức bắt đầu ngày 15/12/2021  

- Thời gian kết thúc: 25/01/2022 

3.3.  Thời gian chấm báo cáo chuyên đề và nộp điểm: dự kiến 01 tuần 

- Thời gian chính thức bắt đầu ngày 20/01/2022 

- Thời gian kết thúc: 25/01/2022 

IV. Nội dung báo cáo chuyên đề thực tế 

4.1. Hướng chuyên môn thực hiện 

 Các nội dung thực hiện 

- Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các quy trình kỹ thuật và viết 

báo cáo trình bày trước hội đồng. 

- Giảng viên hướng dẫn, giải thích cụ thể các quy trình sản xuất, vận 

hành... thông qua các chuyên  mục video thực tế (video của Khoa về thực tập 

thực tế). 

- Các lĩnh vực chuyên môn thực tế và bám sát với đề cương.  

 Cụ thể các lĩnh vực: 

- Sản xuất điện năng; nhiệt điện, thủy điện, năng lượng mới... 

- Năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối, năng lượng gió... 

- Các hệ thống sản xuất công nghiệp, máy điện, hệ thống điện... 

4.2.  Đối tượng, số lượng sinh viên và nhóm thực hiện 

 Sinh viên 02 lớp Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử Khóa 2018 và 13 giảng 

viên  hướng dẫn (có phụ lục 1 danh sách hội đồng kèm theo) 

- Đối với sinh viên: 02 - 03 sinh viên/nhóm.    

- Đối với giảng viên hướng dẫn: 02 giảng viên đồng hướng dẫn, hướng dẫn 

không quá 07 nhóm. 

Chi phí cho giảng viên hướng dẫn và đánh giá báo cáo chuyên đề thực tế 

theo quy chế nhà trường. 

4.3. Hình thức chấm báo cáo 

 Theo phụ lục 2 hướng dẫn chấm báo cáo đính kèm 

 



  

  

4.3. Hình thức trình bày báo cáo 

Theo phụ lục 3 hướng dẫn trình bày đính kèm 

4.4. Triển khai thực hiện 

   Giao bộ môn Kỹ thuật điện - Năng lượng, hội đồng hướng dẫn thực tập 

tập tốt nghiệp điện - điện tử chủ trì triển khai thực hiện, trong quá trình thực 

hiện có vướng mắc liên hệ Ban chủ nhiệm khoa xem xét giải quyết./. 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ KHÓA 6 
 (Kèm theo Kế hoạch báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngành điện - điện tử 

khóa 6, ngày       tháng 12 năm 2021) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ 

hội đồng 

Ghi 

chú 

1 Ths. Võ Minh Thiện P. Trưởng khoa 
Chủ tịch 

hội đồng 

 

2 Ths. Trần Hữu Tính 
P. Trưởng BM 

KTĐ-NL 

Phó chủ 

tịch hội 

đồng 

 

3 Ks. Diệp Long Trợ lý Khoa Thư ký  

4 Ths. Huỳnh Phát Triển Giảng viên Thành viên  

5 Ts. Dương Ngọc Đoàn Trưởng BM  

ĐT-VT 
Thành viên  

6 Ths. Tô Ái Nhân Giảng viên Thành viên  

7 Ths. Nguyễn Văn Khấn Giảng viên Thành viên  

8 Ths. Phan Trọng Tuấn Giảng viên Thành viên  

9 Ths. Vũ Văn Quang Giảng viên Thành viên  

10 Ths. Nguyễn Phú Quí Giảng viên Thành viên  

11 Ths. Huỳnh Nguyễn Xuân Cần Giảng viên Thành viên  

12 Ks. Trần Trung Khánh Giảng viên Thành viên  

13 Ks. Huỳnh Văn Phú Giảng viên Thành viên  

 

HIỆU TRƯỞNG LÃNH ĐẠO KHOA 

 

 

             

                        



  

  

PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÁO CÁO 

 Điểm chấm chuyên đề thực tập thang điểm 10 như sau: 

- Điểm đề cương chi tiết: hệ số 40%, do 02 giảng viên đồng hướng dẫn 

chấm với điểm lẻ đến 0,5. 

- Điểm chuyên đề hoàn chỉnh: hệ số 60%, do 02 giảng viên đồng 

hướng dẫn chấm điểm với điểm lẻ đến 0,5. 

 Cách tính điểm bài chuyên đề và xử lý khi có chênh lệch: 

- Nếu điểm của người chấm 1 và người chấm 2 chênh lệch không quá 

2,0 điểm thì lấy trung bình cộng làm điểm bài chuyên đề. 

- Nếu điểm của người chấm 1 và người chấm 2 chênh lệch quá 2,0 

điểm thì Hội đồng Khoa tổ chức chấm tập thể và điểm này là điểm bài chuyên 

đề. 

  Điểm cuối cùng chỉ làm tròn đến 1 số thập phân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


