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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

  

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp (QLXD) Mã môn học: CMAN4899 

1.2 Khoa phụ trách: Khoa Xây dựng và Điện 

1.3 Số tín chỉ: 03 (TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Sinh viên thực tập tại các các dự án xây dựng hoặc các công ty xây dựng 

trong khoảng thời gian 02 tháng. Hàng tuần sinh viên phải nộp cho giáo viên hướng 

dẫn báo cáo khối lượng đã thực hiện. Cuối đợt thực tập phải nộp bài thu hoạch báo cáo 

nội dung công việc đã thực tập có xác nhận của cơ quan thực tập và thầy hướng dẫn. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Sinh viên làm quen với các hoạt động quản lý xây dựng thực tế. Học phần 

này tạo điều kiện cho sinh viên tổng hợp kiến thức đã học trong suốt chương trình đào 

tạo và so sánh với những hoạt động thực tế tại các dự án xây dựng và các doanh 

nghiệp xây dựng, làm tiền đề cho khóa luận tốt nghiệp. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Kiến thức:  

Vận dụng các kiến thức đã học để ghi nhận tình hình hoạt động của một 

dự án xây dựng hoặc một công ty xây dựng từ đó so sánh và đưa ra những kiến 

nghị phù hợp. Sinh viên còn thu thập được những kinh nghiệm thực tế trong 

thời gian thực tập. 

- Kỹ năng:  

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, sử dụng các phần mềm máy 

tính liên quan. 

- Thái độ:  

Rèn luyện thái độ, tác phong làm việc chuẩn mực, tuân thủ các quy định 

tại các đơn vị thực tập. Có thái độ đúng đắn trong nghề nghiệp. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

Nội dung thực tập tùy thuộc vào địa điểm thực tập, quy mô công trình, quy 

mô công ty. Nội dung thực tập bao gồm những vấn đề như sau: 

o Tìm hiểu các thông tin về dự án, công ty thực tập. 

o Tìm hiểu quy trình quản lý dự án, quy trình hoạt động của công ty. 

o Tìm hiểu các quy trình quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, quản lý chi 

phí, quản lý nhân sự, quản lý an toàn vệ sinh lao động, … 



 

o Thu thập các dữ liệu cần thiết phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp. 

Sau khi hoàn thành thực tập, sinh viên phải thực hiện và nộp báo cáo thực tập 

có xác nhận của đơn vị thực tập để giảng viên hướng dẫn đánh giá cho điểm. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Tài liệu chính: 

1. Tất cả các tài liệu tham khảo chính của các môn học thuộc khối kiến 

thức ngành 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Tất cả các tài liệu tham khảo của các môn học thuộc khối kiến thức 

ngành 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

- Thang điểm: theo qui định chung của nhà trường.  

- Số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần đánh giá kết quả học 

tập:  

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm báo cáo thực tập 100% 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

STT Buổi học Nội dung Ghi Chú 

1.  Buổi 1 Giao nhiệm vụ   

2.  Buổi 2 Hướng dẫn thực tập  

3.  Buổi 3 Hướng dẫn thực tập  

4.  Buổi 4 Hướng dẫn thực tập  

5.  Buổi 5 Hướng dẫn thực tập  

6.  Buổi 6 Hướng dẫn thực tập  

7.  Buổi 7 Bảo vệ thực tập  

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN: 

8.1. Họ và tên giảng viên: Đỗ Hoàng Hải – GVCH Khoa XD&Đ 
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