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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa: Công nghệ Thực phẩm  

Bộ môn: CNCBTS 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 

 Tiếng Việt: KIẾN TẬP SẢN XUẤT  

 Tiếng Anh: VISITING AQUATIC PRODUCT PROCESSING FACTORIES 

 
Mã học phần: SPT335 

Số tín chỉ: 01 

Đào tạo trình độ: Đại học 

Học phần tiên quyết: Không 

2. Thông tin về GV: 

Họ và tên: Vũ  Lệ Quyên  Chức danh, học vị: Th.S 

Điện thoại: 0978029957 Email: quyenvl@ntu.edu.vn  

Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/info.php?id=13483 

Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/qcn-uart-kkx 

Địa điểm tiếp SV: Lịch hẹn trước qua email/điện thoại, trao đổi qua zalo 

3. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với thực tế sản xuất kinh doanh 

(đặc điểm chung của nhà máy, quy trình sản xuất và máy móc thiết bị, thị trường tiêu thụ, hệ thống quản 

lý chất lượng) tại nhà máy CBTS 

4. Mục tiêu: Học phần giúp sinh viên tiếp cận với tình hình sản xuất kinh doanh tại nhà máy CB sản 

phẩm đông lạnh, đồ hộp thủy sản. 

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

a) Mô tả được tình hình chung của nhà máy như cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất; các mặt hàng sản 

xuất, thị trường tiêu thụ. 

b) Mô tả được các bước công đoạn chính trong sản xuất các sản phẩm trong nhà máy.  

c) Mô tả được các máy móc thiết bị và hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng tại nhà máy. 

d) Mô tả được cách thức quản lý, tác phong làm việc, các kiến thức kỹ năng cần có khi tham gia vào quá 

trình sản xuất thực tế. 
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6. Đánh giá kết quả học tập: 

TT. Hình thức đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Bài thu hoạch a, b, c, d 30 

2 Vấn đáp a, b, c, d 70 

 

7. Tài liệu dạy học: 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Bộ môn 

CNCB 

Đề cương hướng 

dẫn Thực tập sản 

xuất tại doanh 

nghiệp CBTS 

2011 Lưu hành nội 

bộ. 
BM CNCB X  

2 Phương pháp 

và kỹ năng 

quản lý nhân 

sự 

 

Lê Anh Cường, 

Nguyễn Thị Lệ 

Huyền, Nguyễn 

Thị Mai 

2004 

NXB Lao 

động và xã 

hội 

Thư viện  X 

3 Food 

Packaging: 

Principles and 

Practice, 

Second 

Edition 

(Packaging 

and 

Converting 

Technology) 

Gordon L. 

Robertson 
2013 

Library of 

Congress 

Cataloging -

in - 

Publication 

data 

Thư viện  X 

4 
Quản Trị sản 

xuất 

Đồng Thị Thanh 

Phương 
2008 

NXB Thống 

kê 

 

Thư viện  X 

 

8. Kế hoạch kiến tập: 

 

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương 

pháp dạy 

–học 

Nhiệm vụ của 

người học 

1 

1.1 

1.2 

 

1.3 

Tìm hiểu chung về nhà máy 

Cơ cấu tổ chức quản lý 

Các sản phẩm sản xuất và thị trường tiêu 

thụ 

Tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng 

 

a 

a 

a 

 

3 

Kiến tập 

Thảo luận 

- Đọc đề cương 

hướng dẫn thực tập 

sản xuất 

- Đọc tài liệu tham 

khảo số 2,4 

2 

2.1 

2.2 

 

Tìm hiểu về quá trình sản xuất 

Tìm hiểu về quy trình sản xuất 

Tìm hiểu về máy móc thiết bị sản xuất 

 

 

b 

b, c 

 

9 
Kiến tập 

Thảo luận 

- Tìm hiểu về 

nguyên liệu thủy 

được sử dụng  tại 

công ty  

- Chuẩn bị Nhật 

ký thực tập 



3 
 

3 

 

3.1 

3.2 

Tìm hiểu về quản lý điều hành sản 

xuất  

Quản lý và điều hành ca sản xuất 

Giám sát quá trình sản xuất 

 

 

d 

d 

3 
Kiến tập 

Thảo luận 

- Cách quản lí 

điều hành và giám 

sát quá trình trong 

ca sản xuất  

9. Yêu cầu đối với người học: 

- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế kiến tập được giảng viên thông báo tại E- learning, qua 

mail, zalo. 

- Tham gia đầy đủ tất cả các buổi kiến tập. 

 

 

GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 

  

 
                       Vũ Lệ Quyên                             Nguyễn Trọng Bách 

 

 
TRƯỞNG BỘ MÔN 


