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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ Thông tin  

Bộ môn:     

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP   

- Tiếng Việt: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 

- Tiếng Anh: GRADUATION PROJECT   

Mã học phần:     Số tín chỉ: 4   

Đào tạo trình độ: Đại học       

Học phần tiên quyết:  

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

 Học phần nhằm giúp sinh viên chuẩn bị cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 

thông qua các công việc được doanh nghiệp giao như một nhân viên tập sự tại doanh 

nghiệp cũng như thực hiện đề tài thực  tiễn được giao phù hợp với thực tế và nhu cầu của 

doanh nghiệp. Sinh viên sẽ bảo vệ kết quả thực hiện đề tài trước Hội đồng đánh giá 

chuyên đề tốt nghiệp. 

3. Mục tiêu: 

- Củng cố kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong nhà trường và vận dụng những 

kiến thức đó vào thực tế. 

- Chuẩn bị hướng nghiên cứu, xác định tên và đề cương, số liệu (nếu cần) cho đồ án 

tốt nghiệp. 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua các công việc thực tiễn mà cơ quan tiếp 

nhận sinh viên thực tập giao cho. 

- Rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, thái độ giao tiếp với mọi người, phát 

huy tinh thần học hỏi, tìm hiểu cách thức giải quyết các vấn đề của thực tiễn sản 

xuất, lao động và cuộc sống. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình tin học hóa các hệ thống thông tin 

cũng như xây dựng các phần mềm nhằm phục vụ cho các đơn vị, cá nhân. 

b) Hội nhập và phát huy các kỹ năng chuyên ngành trong các khâu có thể như là: lấy 

yêu cầu, phân tích thiết kế, phát triển, kiểm thử phần mềm hay hệ thống thông tin. 

c) Tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp và thiết lập các mối quan hệ tại doanh 

nghiệp. 

d) Kết hợp được các kỹ năng đã học để giải quyết được vấn đề hoàn chỉnh: kỹ năng 

tìm kiếm tài liệu, kỹ năng lập trình, biên dịch và tổng hợp tài liệu chuyên ngành 

bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

e) Đạt kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo khá tốt. 
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5. Nội dung: 

- Từng nhóm 1-3 sinh viên phối hợp làm một đề tài hoàn thiện.  

- Hướng sinh viên đến làm việc thực tế phù hợp với các chuyên ngành Hệ thống thông 

tin, Mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoặc tham gia 

những đề tài có tính ứng dụng cao của các giảng viên Khoa CNTT phối hợp với các đơn 

vị khác.  

- Nâng cao kỹ năng CNTT cũng như các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp 

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Nộp đăng ký đề tài có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD) cho Khoa trước kỳ 

làm thực tập chuyên ngành. 

- Thường xuyên liên hệ với GVHD để báo cáo công việc và thảo luận. 

- Viết và nộp đề cương có xác nhận của GVHD cho Bộ môn sau khi nhận quyết định thực 

tập 15 ngày. 

- Nộp báo cáo tiến độ có xác nhận của GVHD cho Khoa và Bộ môn vào giữa khoảng thời 

gian thực tập. 

- Nộp Báo cáo và Phần mềm cho Khoa và Bộ môn khi kết thúc thời gian thực tập. 

Quy trình thực hiện 

- 1 tuần trước lịch đăng ký học phần online của Trường: Khoa CNTT công bố danh sách 

tên hoặc hướng đề tài của các giảng viên để sinh viên tham khảo. Danh sách này là không 

hạn chế, các sinh viên có thể đề xuất, thảo luận, thống nhất với giảng viên một đề tài 
khác. 

- Giai đoạn đăng ký học phần: Sinh viên đủ điều kiện làm Chuyên đề tốt nghiệp đăng ký 

học phần theo lịch chung của Trường, lập nhóm và liên hệ với giảng viên để thống nhất 
về việc đăng ký và thực hiện. 

- Sau khi đăng ký học phần và trước kỳ làm Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên nộp đăng ký đề 

tài có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD) cho Khoa. Khoa và Bộ môn duyệt 

danh sách đề tài, trình Hội đồng Khoa học Khoa ra quyết định giao đề tài. 

- 15 ngày sau thời điểm bắt đầu thời gian thực tập: Sinh viên nộp Đề cương thực tập có 

xác nhận của GVHD cho Bộ môn.  

- 1,5 tháng sau thời điểm bắt đầu thời gian thực tập: Sinh viên nộp Báo cáo tiến độ có xác 

nhận của GVHD cho Khoa và Bộ môn. 

- 2 tháng sau thời điểm bắt đầu thời gian thực tập: Sinh viên nộp 2 quyển báo cáo Đồ án 

tốt nghiệp (bìa bóng kính), nộp bản mềm báo cáo cho GVHD. GVHD chấm điểm hướng 

dẫn Đồ án tốt nghiệp. Bộ môn tập hợp điểm, quyển báo cáo bìa bóng kính, bản mềm báo 
cáo nộp cho Khoa sau đó 1 tuần. 

- Trước khi kết thúc học kỳ: Khoa thành lập các tiểu ban chấm Đồ án tốt nghiệp, mỗi tiểu 

ban có hội đồng gồm 3 giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

- Các tiểu ban thực hiện chấm điểm từng nhóm và từng thành viên trong nhóm, tính điểm 

học phần Đồ án tốt nghiệp là trung bình của điểm hướng dẫn và điểm hội đồng, nộp điểm 
về Khoa để Khoa tổng hợp nộp cho Phòng đào tạo. 
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6. Tài liệu dạy và học:  

 Tài liệu chuyên ngành phù hợp với hướng đề tài, được GVHD giới thiệu hoặc do 

sinh viên tự tìm. 

 Các biểu mẫu văn bản, đề cương, báo cáo phù hợp, được công bố trên website của 

Khoa CNTT. 

 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

   

Trung bình cộng của điểm hướng dẫn và điểm bảo vệ trước hội đồng.  

 

 NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

  (Ký và ghi họ tên) 

 

 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

 

 

 

   

 

 


