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1. Mục tiêu của môn học:

Thực tập tốt nghiệp nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận, hội nhập với môi trường doanh nghiệp. Qua đó, sinh 
viên sẽ vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các yêu cầu công việc trong thực tế; đồng thời học hỏi, rèn 
luyện phong cách làm việc, biết ứng xử trong các mối quan hệ tại cơ quan.

Aims:

Industrial internship is to facilitate student access to and integration with enterprise environments, through which 
students will apply the knowledge learned to solve the job requirements in practice and also learn and practice 
working styles, behaviours at work.

2. Nội dung tóm tắt môn học:

Nội dung thực tập bao gồm hai phần:

* Thực tập công tác kỹ sư 
- Thiết kế qui trình công nghệ gia công và lắp ráp sản phẩm,
- Tổ chức triển khai dây chuyền công nghệ sản xuất,
- Quản lý sản xuất trong nhà máy,
- Quản lý công nghệ, 
- Quản lý chất lượng.

* Chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp
- Các số liệu, tài liệu kỹ thuật liên quan đến đề tài luận văn tốt nghiệp,
- Trao đổi ý kiến, kinh nghiệm với thầy cô hướng dẫn và các cán bộ kỹ thuật ở nhà máy.

Course outline:

Content practice consists of two parts:

* Practicing engineers working
- Design process and technology outsourcing product assembly.
- Organize the production line technology.
- Manage production in factories.



- Management of Technology.
- Quality management.

* Preparing for the Dissertation
- The data and technical documents related to the graduate thesis.
- Exchange ideas and experiences with teacher guidance and technical staff at the factory.

3. Tài liệu học tập:

Tùy theo nội dung thực tế tại đơn vị

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học:

STT Chuẩn đầu ra môn học

L.O.1

Áp dụng các cơ sở lý luận trong các ứng dụng thực tế

L.O.1.1 - Mô tả qui trình công việc / hệ thống.

L.O.1.2 - Mô tả thành phần hệ thống.

L.O.1.3 - Trình bày đặc tính kỹ thuật hệ thống.

L.O.1.4 - Nhận biết vấn đề cần khắc phục / cải tiến.

L.O.1.5 - Đề xuất hướng giải quyết.

L.O.2

Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và kỹ năng nhóm

L.O.2.1 - Tìm hiểu và giới thiệu về công ty.

L.O.2.2 - Trình bày sơ đồ tổ chức.

L.O.2.3 - Liệt kê các sản phẩm chính của công ty.

L.O.3

Tham gia vào qui trình thiết kế / chế tạo / quản lý tại nhà máy

L.O.3.1 - Nhận diện được vấn đề.

L.O.3.2 - Hình thành bài toán.

L.O.3.3 - Giải quyết bài toán.

L.O.3.4 - Đánh giá kết quả.

L.O.4

Biểu diễn số liệu liên quan đến quá trình vận hành của nhà máy.

L.O.4.1 - Biểu diễn và phân tích các số liệu thống kê.

L.O.4.2 - Biểu diễn và phân tích các số liệu thực nghiệm.

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học:

Trong thời gian thực tập (6-8 tuần), sinh viên cần chủ động tìm hiểu thông tin các vấn đề liên quan để viết báo cáo. 

Phần 1: Tổng Quan
1.1. Giới thiệu về công ty…
1.2. Sơ đồ tổ chức
1.3. Sản phẩm chính của công ty
1.4. Các thông tin, số liệu đến quá trình vận hành của nhà máy.

Phần 2: Qui trình vận hành hệ thống …
2.1. Mô tả qui trình 
2.2. Thành phần hệ thống
2.3. Đặc tính kỹ thuật
2.4. …

Phần 3: Giải quyết vấn đề …
3.1. Nhận diện vấn đề
3.2. Hình thành bài toán
3.3. Giải quyết bài toán
3.4. Đánh giá kết quả

Phần 4: Kết luận và kiến nghị

+ Thi:

• Thi cuối kỳ : 100%



Chuẩn đầu ra
Hình thức đánh giá

Bài tập TH/TN Kiểm tra BTL/TL Thi

L.O.1
Áp dụng các cơ sở lý luận trong các ứng dụng 
thực tế

x

L.O.2
Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản 
lý và kỹ năng nhóm

x

L.O.3
Tham gia vào qui trình thiết kế / chế tạo / quản lý 
tại nhà máy

x

L.O.4
Biểu diễn số liệu liên quan đến quá trình vận 
hành của nhà máy.

x

Điều kiện dự thi:
Sau đợt thực tập, mỗi sinh viên sẽ nộp 01 quyển báo cáo được in một mặt trên khổ giấy A4 với những qui định 
sau: 

- Trang bìa mềm.
- Phiếu đánh giá sinh viên thực tập (mẫu AA002).
- Lời cảm ơn.
- Mục lục.
- Danh sách hình vẽ (nếu có).
- Danh sách bảng biểu (nếu có).
- Phần liệt kê các từ viết tắt (nếu có).
- Nội dung các phần.
- Tài liệu tham khảo.

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy:

- Thầy/Cô thuộc bộ môn Cơ điện tử
- Nhân viên kỹ thuật từ doanh nghiệp

7. Nội dung chi tiết:

Tuần/Chương Nội dung
Chuẩn đầu ra 

chi tiết

1 Tìm hiểu về đơn vị
L.O.2.1, L.O.2.2, 
L.O.2.3

2 Tìm hiểu các qui trình vận hành hệ thống.
L.O.1.1, L.O.1.2, 
L.O.1.3

3 Giải quyết các vấn đề kỹ thuật: giai đoạn C-D
L.O.3.1, L.O.1.4, 
L.O.4.1, L.O.3.2

4 Giải quyết các vấn đề kỹ thuật: giai đoạn I-O
L.O.3.3, L.O.4.2, 
L.O.3.4, L.O.1.5

5 Tổng hợp và viết báo cáo.

8. Thông tin liên hệ:

Bộ môn/Khoa phụ trách Cơ điện tử

Văn phòng 210B11

Điện thoại 0838647256 - 5870

Giảng viên phụ trách Phạm Công Bằng

E-mail cbpham@hcmut.edu.vn, pcbang75@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2018
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