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ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

CHUYÊN NGÀNH MÁY XÂY DỰNG 

I. Mục đích: 

1.  Tiếp xúc thực tế, chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức thực tế vừa sâu, vừa rộng khi 

tốt nghiệp đại học, không bỡ ngỡ trước những công việc được phân công. 

2.  Làm quen với việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo kỹ thuật tại một cơ sở: Viện nghiên cứu; 

nhà máy chế tạo; nhà máy sửa chữa; công ty; xí nghiệp hoặc đội thi công cơ giới... 

3.  Làm quen với công việc của một cán bộ kỹ thuật tại cơ sở thực tập. 

II. Yêu cầu: 

1.  Ngoài việc tìm hiểu các kiến thức chuyên ngành trong thực tế, sinh viên còn phải nắm 

được những kiến thức về quản lý như: 

- Cơ cấu tổ chức cán bộ, tổ chức quản lý và tổ chức điều hành của cơ sở. 

- Nhiệm vụ của cán bộ quản lý kỹ thuật và điều hành máy móc, thiết bị của cơ sở. 

- Tình hình sử dụng, năng lực và nhu cầu máy móc, thiết bị của cơ sở. 

2.  Trong thời gian thực tập, sinh viên chịu sự quản lý trực tiếp của cơ sở, tự giác chấp hành 

nội quy và kỷ luật lao động của cơ sở thực tập. 

- Cần ghi chép và hiểu được các vấn đề trong nội dung thực tập. 

- Cuối đợt thực tập phải có báo cáo thực tập. 

III. Nội dung thực tập: 

 Sinh viên cần phải ghi chép và hiểu được những vấn đề về chuyên ngành cũng như về tổ 

chức quản lý sản xuất: 

1. Cơ cấu tổ chức cán bộ của cơ sở (từ hội đồng quản trị, ban giám đốc, các phòng 

ban…đến tổ chức, chức năng và mối liên hệ giữa các bộ phận). 

2. Phương pháp tổ chức, quản lý kỹ thuật và điều hành máy móc, thiết bị của cơ sở thi 

công cơ giới. 

3. Nhu cầu và năng lực hiện có về máy móc, thiết bị của cơ sở (kết cấu, tính năng kỹ 

thuật của từng chủng loại). Phương pháp tổ chức bảo quản, vận chuyển, bảo dưỡng, sửa 

chữa máy. 

4. Công nghệ thi công của một công trình hoặc công nghệ sản xuất một loại sản phẩm cụ 

thể, các máy móc và thiết bị chính sử dụng trong dây chuyền công nghệ đó. 

5. Những giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thi công, cải tạo thiết 

bị hoặc khắc phục những sự cố xảy ra của thiết bị trong quá trình thi công (cụ thể cho một 

máy hoặc nhóm máy, có bản vẽ thuyết minh giải pháp). Sinh viên có thể tham gia chuyên 

môn sâu để thay cho nội dung này (chuyên đề do thầy hướng dẫn yêu cầu, do cơ sở hoặc 

sinh viên đề nghị, nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học hoặc đề tài tốt nghiệp). 

6. Những nhận xét và kiến nghị về tổ chức, quản lý, điều hành, xử lý kỹ thuật. 

7. Kết luận và cảm tưởng sau đợt thực tập tốt nghiệp. 

      Hà Nội, ngày 22 tháng  08  năm 2020 

                                                             Bộ môn Máy Xây dựng 

                         

  


