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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 
 

1. THÔNG TIN CHUNG: 

 1.1. Tên môn học:   KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP          

 1.2. Mã môn học :   SEAS4799 

 1.3. Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH–CTXH–ĐNA 

 1.4. Số tín chỉ:   07 TH (0LT/07TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

- Môn học Khóa luận tốt nghiệp ngành Đông Nam Á là môn học tổ chức vào học kỳ 

cuối sau khi sinh viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về giáo dục đại 

cương và những kiến thức chuyên sâu về ngành, chuyên ngành và các kiến thức bổ 

trợ khác. 

- Môn học được tổ chức trong 10-12 tuần thực hiện khóa luận tốt nghiệp dưới sự 

hướng dẫn của giảng viên do Khoa phân công. 

- Là môn học được tổ chức vào học kỳ 11 của khóa đào tạo; 

- Điểm trung bình tích lũy đạt từ 7.0 trở lên; 

- Được sự đồng ý của GVHD và Ban chủ nhiệm khoa; 

- Chỉ áp dụng đối với sinh viên không học các học phần tích lũy tốt nghiệp; 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung: 

- Việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên phát triển ý 

tưởng nghiên cứu, kỹ năng nghiên cứu khoa học, tìm hiểu những vấn đề lý luận và 

thực tiễn đặt ra. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Kiến thức:  
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- Có kiến thức thực tiễn, có thể hệ thống lại kiến thức mình đã học, biết vận dụng 

vào công trình nghiên cứu cụ thể, nhận thức được những kiến thức đã học trong 

lĩnh vực mà mình làm việc. 

3.2.2. Kỹ năng:  

- Trang bị được các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng 

thuyết trình, kỹ năng tổ chức công việc, ... 

3.2.3. Thái độ:  

- Có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, biết tôn trọng giá trị khoa học, có 

tinh thần tôn trọng pháp luật và giáo dục. 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

4.1. Sản phẩm của khóa luận tốt nghiệp sinh viên cần hoàn thành 

 Khóa luận tốt nghiệp (Từ 40 trang đến 70 trang) 

4.2. Các quy định về nội dung và hình thức trình bày: 

Nội dung:  

- Khóa luận tốt nghiệp cần có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo của 

sinh viên. Sinh viên đăng ký đề tài với Khoa hoặc giáo viên hướng dẫn sẽ gợi ý đề tài để 

sinh viên thực hiện. Đề tài do sinh viên đăng ký phải được giáo viên hướng dẫn đồng ý 

trước khi thực hiện.  

- Nội dung của khóa luận tốt nghiệp cần đạt: Cần có mục đích, mục tiêu nghiên 

cứu rõ ràng, cụ thể; Nêu được cơ sở lý thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu; Liệt kê 

và mô tả những nội dung cần nghiên cứu, nêu bật những nội dung mới và phù hợp để giải 

quyết vấn đề đặt ra. 

Cụ thể, gồm các phần sau: 

1. Mở đầu: gồm có Lý do chọn đề tài; Lịch sử nghiên cứu; Mục tiêu nghiên cứu; 

Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Đối tượng và phạm vi 

nghiên cứu; Bố cục của đề tài; 

2. Chương 1: (các mục và tiểu mục) 

3. Chương 2: (các mục và tiểu mục) 

4. Chương 3: (các mục và tiểu mục) 
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5. Kết luận: Kết luận về các nội dung đã thực hiện ở các chương 

6. Tài liệu tham khảo: Danh mục các tài liệu tham khảo để thực hiện đề tài, xếp 

thứ tự theo quy định.  

7. Phụ lục (nếu có): Minh họa thêm cho nội dung đề tài, số trang không được vượt 

quá số trang của nội dung đề tài. 

Hình thức trình bày: 

- Trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm), in một mặt. 

- Số trang từ 40 đến 70 trang (không tính Mục lục và Phụ lục); font chữ Times 

New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5 line; canh lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề 

trên, lề dưới 2cm. Đánh số trang ở giữa và bên trên.  

- Đánh số các chương, mục: theo chữ số Ả rập. Tiêu đề chương (size 16 - in hoa, 

đậm); tiêu đề mục - cấp 1 (size 14 – in đậm); tiêu đề tiểu mục - cấp 2 (size 13 – 

đậm, nghiêng); tiêu đề tiểu mục - cấp 3 (size 13 – in nghiêng) 

- Các phần trong báo cáo trình bày theo thứ tự như sau:  

1. Trang bìa 

2. Trang bìa lót 

3. Nhận xét  

4. Mục lục 

5. Danh mục bảng biểu (nếu có) 

6. Danh mục từ viết tắt (nếu có) 

7. Mở đầu 

8. Các chương mục 

9. Kết luận 

10. Tài liệu tham khảo 

11. Phụ lục (nếu có) 

- Tài liệu tham khảo, trích dẫn (trích nguồn) tham khảo thực hiện theo các 

quy định khoa học.  

Về vấn đề đạo văn: 

 NGHIÊM CẤM sinh viên chép bài của người khác. Trong khi thực hiện đề tài, 
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sinh viên có thể tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sinh viên không được 

phép chép bài của người khác mà không có trích dẫn đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu 

tham khảo,... theo quy định về mặt học thuật. Trong trƣờng hợp phát hiện sinh viên 

đạo văn, khóa luận tốt nghiệp đƣơng nhiên bị điểm không (0). 

 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN: 10-12 tuần  

6. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP  

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHÓA LUẬN:  

Điểm của báo cáo = Điểm TRUNG BÌNH CHUNG của các thành viên trong Hội 

đồng 

TT/  

NỘI DUNG 

TIÊU CHÍ - MỨC ĐIỂM ĐIỂM 

CHO 

ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT 

1. Hình thức 

trình bày ( tổng 

cộng 20 điểm) 

- Hình thức trình bày đề tài khoa 

học, rõ ràng (thang điểm 7) 
  

- Có phụ lục minh họa bổ sung cho 

đề tài (thang điểm 5) 
 

- Có trích dẫn cụ thể các nguồn tài 

liệu tham khảo. (thang điểm 8) 

 

2. Mục tiêu 

nghiên cứu (tổng 

cộng 10 điểm) 

- Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, cụ 

thể. (thang điểm 10) 
  

3.  Nội dung 

chuyên môn và 

phương pháp 

nghiên cứu: (tổng 

cộng 50 điểm) 

- Nội dung nghiên cứu phù hợp với 

mục tiêu (thang điểm 20) 
  

- Phương pháp nghiên cứu phù hợp 

(thang điểm 10) 
 

- Khả năng ứng dụng của đề tài/ 

công trình nghiên cứu, có khả năng 

mở rộng nghiên cứu theo nhiều 

hướng, tạo tiền đề cho một hướng 

nghiên cứu mới. (thang điểm 10) 

 

- Có những giải pháp, kiến nghị, 

nhận định có giá trị. (thang điểm 

10) 

 

THÀNH VIÊN 

HĐ 

Trình bày và trả lời câu hỏi 

(tổng cộng 20 điểm) 

 

  

 TỔNG ĐIỂM (100 điểm)   
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8. CÁC QUY ĐỊNH  LIÊN QUAN TRONG KHÓA LUẬN 

 

1. MẪU TRANG BÌA: 

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA XHH – CTXH – ĐNAH 

 

 

 

 
 

NGUYỄN VĂN A 

MSSV 

 

 
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

 
HÌNH TƢỢNG RỒNG  

TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM 
 

 

 

 

 

 Giáo viên hướng dẫn 
 [Học hàm][Học vị]. NGUYỄN VĂN B 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2016 
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  QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH DẪN THAM KHẢO:  
Hiện có rất nhiều kiểu trích dẫn được chấp nhận (kiểu trích dẫn Harvard, APA, Bộ 

GD & ĐT…). Ở đây, đối với khoá luận TN ngành ĐNAH sẽ thống nhất áp dụng 

kiểu trích dẫn nguồn theo Bộ GD&ĐT. 

Kiểu này trích nguồn như sau: 

- Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử 

dụng dấu ngoặc kép “....”  để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn.  

- Nếu cần trích dẫn dài hơn hai câu hoặc 4 dòng đánh máy thì phải tách phần này 

thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 

cm. Trong trường hợp này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng 

dấu ngoặc kép. 

- Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được 

đặt trong ngoặc vuông:  ví dụ [12, tr. 32-35].  

- Trích dẫn trong đoạn văn: Trong một công trình của mình, tác giả Phan An có đề 

cập đến ý kiến của Nguyễn Quốc Lộc cho rằng …. [12, tr. 24]. 

Phần Tài liệu tham khảo sẽ đưa thông tin về tài liệu của tác giả Nguyễn Quốc Lộc 

như sau: 

12. Nguyễn Quốc Lộc (2002), Dân tộc học Đông Nam Á, NXB Khoa học xã hội, 

Hà Nội, 206 trang. 

2. QUY ĐỊNH VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO:  

- Cách ghi chung: Tên tác giả (năm xuất bản), tên tác phẩm, tên nhà xuất bản, nơi 

xuất bản, số trang  

- Sắp xếp thứ tự: A, B, C…Tác giả là người Việt Nam: theo tên; Tác giả là người 

nước ngoài: theo họ  

- Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, 

không phiên âm sang tiếng Việt  

- Cách ghi Tài liệu tham khảo của các loại tài liệu khác nhau:  

1. Nếu là sách:  
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Đặng Nghiêm Vạn (2010), Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, 

NXB CTQG, Hà Nội, 130 trang. 

2. Nếu là bài đăng trên Tạp chí: 

Nguyễn Thu Mỹ (2002), “Quan hệ hợp tác EU – ASEAN”, Tạp chí Nghiên cứu 

Đông Nam Á, số 1, trang 12-16. 

3. Nếu là bài đăng trong một cuốn sách: 

Vương Xuân Tình (2002), “Tái lập quản lý cộng đồng về đất đai ở các buôn làng 

Tây Nguyên”, trong Một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội buôn làng các dân 

tộc Tây Nguyên, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, NXB Khoa 

học xã hội, Hà Nội  

4. Nếu là bài đăng trên kỷ yếu hội thảo, tham dự hội thảo: 

 Mạc Đường (2007), Dân tộc học Việt Nam –thực trạng và phát triển, Kỷ 

yếu Hội thảo “Bàn về sự phát triển của ngành Nhân học – dân tộc học”, Viện Dân 

tộc học, Hà Nội  

5. Nếu là luận văn – luận án: 

 Nguyễn Văn Út (2011), Bảo tồn và phát huy văn hóa chợ nổi Cần Thơ, 

Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, Khoa Đông Nam Á học, Đại học Mở 

TP. HCM  

6. Nếu là bài đăng trên Internet: 

 Nguyễn Phương (2012), Người đọc hồn của đá, trên trang 

http://www.vass.gov.vn/tintuc 

 GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 Họ và tên:  NGUYỄN THỊ TÂM ANH 

 Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên – Thạc sĩ 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 


