GIỚI THIỆU CHUNG

MÔN INTERNSHIP
BTE10035
HỌC PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Giới thiệu môn học
•

Sinh viên đến các đơn vị để thực tập trong thời gian ngắn.

•

Đây là cơ hội để sinh viên được trải nghiệm thực tế, giúp các em hiểu
hơn về ngành nghề trong lĩnh vực Sinh học, Công nghệ Sinh học.

•

Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào công
việc, tham gia giải quyết các vấn đề được yêu cầu trong quá trình làm việc.

•

Môn học cũng là cơ hội để sinh viên tự rèn luyện bản thân, nâng cao khả
năng thích nghi, hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp.
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Thông tin chung môn học
• Môn học bắt buộc (BTE10035) của chương trình chất lượng cao
• Thuộc nhóm cơ sở ngành có sử dung tiếng Anh (IELTS 4.5 trở lên)
• Số tín chỉ: 3 (1 tín chỉ lý thuyết + 2 tín chỉ thực hành)
Loại tín chỉ

Số tín
chỉ

Số tiết
quy đổi

Số tiết
tự học

Lý thuyết

1

15

30

- Hướng dẫn; sửa bài báo cáo viết; hỗ trợ sinh viên trong suốt
quá trình, báo cáo cuối khóa
- Tất cả các hoạt động đều triển khai trực tuyến

Thực hành

2

90 giờ
thực tập
tại cơ sở

0

Sử dụng 1 trong 3 cách tính à Thực tập tại đơn vị tối thiểu:

Quy đổi số tiết vào hoạt động môn học

ü 150 giờ
ü 4 tuần làm việc (8 tiếng / ngày; 4-5 ngày / tuần)
ü Hoàn thành 1 công việc cụ thể
*Quá trình thực tập không nên kéo dài hơn 2 tháng
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CĐR môn học và cách đánh giá
CĐR
L1

L2

L3

L4

Mô tả (Mức chi tiết - hành động)

Trình bày được các kiến thức, kỹ năng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan Báo cáo viết
trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học
Hình thành khả năng giải quyết vấn đề, tổ chức, sắp xếp và quản lý công
việc, làm việc nhóm và độc lập
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và báo cáo hiệu quả trong khoa học,
hoạt động nghề nghiệp và xã hội
Định hướng nghề nghiệp thông qua xác định được một số sở thích nghề
nghiệp; mô tả đặc điểm công việc/yêu cầu công việc

L5
L6

Đánh giá

Sử dụng tiếng Anh giao tiếp và báo cáo
Thể hiện tinh thần trách nhiệm (tuân thủ quy định của công ty và môn học)

Báo cáo nói
Nhận xét từ CBHD
Nhận xét từ CBHD
Báo cáo viết
Báo cáo nói
Phiếu khảo sát
Báo cáo viết
Nhận xét từ CBHD
Chuyên cần

Cán bộ phụ trách môn học
- PGS.TS. Trần Văn Hiếu – tvhieu@hcmus.edu.vn
- ThS. Lê Mai Hương Xuân – lmhxuan@hcmus.edu.vn, 0909491806
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