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Về Học phần Thực tập Hóa dược năm học 2015-2016 

 

Bộ môn xin thông báo kế hoạch thực tập Hóa dược như sau: 

 

1. Thời gian:  
Theo lịch đào tạo 

 

2. Nội dung:  
Nội dung chi tiết từng bài thực tập sẽ được thông báo trên bảng tin Bộ môn một 

tuần trước khi thực tập 

 

3. Tài liệu học tập và tham khảo 

- Sách thực tập Hóa dược do Bộ môn Hóa dược biên soạn (in năm 2012) 

- Sách Hóa dược tập I và II của Nhà xuất bản Y học  

 

4. Yêu cầu chung 

- Mỗi sinh viên phải có vở thực tập để chuẩn bị bài thực tập và ghi kết quả 

thực tập.  

- Sinh viên: phải chuẩn bị bài thực tập trước ở nhà, mặc áo blue, đeo thẻ sinh 

viên và chấp hành các nội quy chung của phòng thực tập Hóa dược cũng như quy 

chế học tập của nhà trường. 

 

5. Yêu cầu về chuẩn bị bài thực tập 

Khi chuẩn bị bài thực tập sinh viên cần chú ý các điểm sau: 

- Hiểu và trình bày được nguyên tắc (hoặc cơ chế) của thí nghiệm, phương 

pháp (hoặc phản ứng). 

- Hiểu và trình bày được cách tiến hành. Không yêu cầu nhớ các chi tiết 

như khối lượng, số lượng, thể tích, …v.v. trong phần thực nghiệm. 

 

Đối với mỗi thí nghiệm, nội dung chuẩn bị phải bao gồm các phần sau:  

 + Nguyên tắc của phương pháp 

 + Cách tiến hành (nên thể hiện bằng hình vẽ minh họa) 

 + Kết quả hoặc nhận xét (để trống, ghi sau khi tiến hành thực nghiệm) 

Các sinh viên không chuẩn bị bài hoặc chuẩn bị bài không đạt sẽ không 

được thực tập.  



 

6. Lượng giá 

- Sinh viên thực tập sẽ được theo dõi và đánh giá trong suốt quá trình thực tập.  

- Điểm thực tập chiếm tỷ lệ 20% điểm học phần Hóa dược  

- Điểm thực tập là điểm trung bình của các bài thực tập chấm (*)  

 

(*) Các sinh viên vi phạm nội quy phòng thí nghiệm, đi muộn, đánh vỡ dụng 

cụ, không thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, không bàn giao 

dụng cụ cuối buổi thực tập, quên vở, quên thẻ SV, làm việc riêng trong giờ thực 

tập, mất trật tự … sẽ bị trừ từ 1 đến 3 điểm trong điểm tổng kết thực tập.  

 

Lưu ý: Theo quy chế: 

- Một bài thực tập trở lên không đạt hoặc thiếu bài thực tập thì điểm học phần 

lần 1 sẽ cao nhất là 3,9.  

- Sinh viên phải thực tập lại các bài không đạt hoặc thực tập bù (nếu thiếu bài 

thực tập) trước kỳ thi lý thuyết để đủ điều kiện dự thi lý thuyết. 

- Nếu không đủ điều kiện dự thi lý thuyết thì điểm kết thúc học phần là 0 điểm.  

 

7. Về thực tập bù, thực tập lại: 

- Sinh viên thiếu bài thực tập (có phép, không phép): xin giấy thực tập bù 

của Phòng Quản lý sinh viên, và đăng ký lịch thực tập bù với Giáo vụ Bộ môn 

để Bộ môn sắp xếp cho thực tập bù.  

- Sinh viên không chuẩn bị bài hoặc thực tập không đạt phải viết Đơn xin 

thực tập lại, phải được phép của Giáo vụ hoặc Phụ trách Bộ môn mới được thực 

tập lại.  

Bộ môn khuyến khích các sinh viên thiếu bài hoặc thực tập không đạt xin thực 

tập lại ngay trong tuần. 

 
 


