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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
 

1. Tên học phần: THỰC TẬP KỸ THUẬT 
2. Số tín chỉ:     
3. Dạng học phần:  bắt buộc 
4. Điều kiện ràng buộc:  

 
Học phần tiên quyết Kết cấu bê tông cốt thép 2 Mã HP: 0573004 
Học phần học trước Cấu tạo kiến trúc 

Vật liệu xây dựng 
Kết cấu thép – gỗ 
Nền móng 

Mã HP: 0573008 
Mã HP: 0572007 
Mã HP: 0573001 
Mã HP: 0573006 

Học phần kế tiếp Kỹ thuật thi công 
Tổ chức thi công 

Mã HP: 0573010 
Mã HP: 0573011 

 
5. Mục tiêu, yêu cầu của học phần: 

- Đợt thực tập này giúp sinh viên làm quen với các công việc chuyên môn, 
sinh viên thực tập môn học này sau khi đã làm quen với công tác xây tô, ván 
khuôn, gia công thép tại xưởng thực tập tại trường. 

- Đây là đợt thực tập “bắt đầu “ trong công tác làm quen với mô hình làm 
việc trong lĩnh vực xây dựng bên ngoài nhà trường. Tương tự như đợt thực tập 
công nhân, tuy nhiên đợt thực tập này sinh viên phải có các kiến thức thực tế về 
thực trạng xây dựng của công trình, khu vực, vận dụng tối đa các kiến thức môn 
học đã học để đạt kết quả thực tập một cách tốt nhất. 

- Đây là thời gian khởi đầu sự gắn bó cuộc đời với ngành nghề đã chọn, cho 
nên vị trí này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người sinh viên. 

- Sau khi thực tập sinh viên phải nắm được các bước thiết kế, lập dự toán, thi 
công một công trình xây dựng dân dụng và công tác của người tổ trưởng, lập được 
kế hoạch thi công một công trình vừa hoặc nhỏ: kế hoạch quý, tháng, kế hoạch tác 
nghiệp. Làm được công tác quản lý kỹ thuật từ khâu thiết kế, kỹ thuật thi công 
đ61n hoàn công một công trình xây dựng dân dụng vừa hoặc nhỏ. 

Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được các yêu cầu tay nghề sau: 
+  Sản xuất lắp đặt ván khuôn, cốt thép 
+  Thi công công tác bêtông như: sản xuất, đổ, đầm bêtông 
+  Xây tường, cột, tường rào, móng công trình 
+  Hoàn thiện công trình như: trát, láng, ốp, lát … 

       Các công trình thi công có thể kéo dài, do vậy sinh viên có thể bám sát một 
trong những hạng mục trên tuỳ thuộc vào tiến độ công trình, các hạng mục khác sẽ 
đưa vào để tham khảo, bổ sung kiến thức thực tập. 
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6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

 
STT NỘI DUNG TÀI LIỆU SỐ TIẾT 

1 Mở đầu: Tìm hiểu về công ty thực tập, công 
trình thực tập, đọc các hồ sơ, bản vẽ về công 
trình, nội quy an toàn lao động tại công 
trường. 

[1][3] [4][5]  

2 Phần 2: Thực tế công trình [1][3] [4][5]  

3 Phần 3: Tổng hợp, nhận xét, viết  báo cáo [1][3] [4][5]  
 

7. Nhiệm vụ của sinh viên: dự lớp, dụng cụ học tập, … 
8. Đánh giá kết thúc học phần:  

- Kiểm tra :          30 % (điểm trung bình cộng của các điểm chuyên cần, 
điểm kiểm tra thường xuyên, thảo luận… trong suốt quá trình học) 
- Thi kết thúc học phần: 70 %   

9. Thang điểm: 10 
10. Nội dung chi tiết học phần: 

 
Chương I: MỞ ĐẦU       
- Nội dung chi tiết 
 

STT NỘI DUNG TÀI LIỆU SỐ TIẾT 
 

GHI CHÚ 

1.1 
Tìm hiểu quy mô công ty, sơ đồ tổ 
chức     

1.2 
Tìm hiểu nội quy an toàn lao động 
của công trình, dự án sẽ tham gia 
thực tập. 

[1][3] [4][5] 
  

1.3 

Các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi 
công công trình.  Thu thập các số 
liệu về : công năng sử dụng của 
công trình, mực nước ngầm, khí 
hậu, công tác thiết, dự toán công 
trình 

[1][3] [4][5] 

  

1.4 

Quy mô dự án, đọc hồ sơ thuyết 
minh và bản vẽ thi công. Tiến độ thi 
công. Hạng mục công trình đang 
triển khai. 

[1][3] [4][5] 
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- Hướng dẫn thực hiện ( phương pháp giảng, kiến thức-kỹ năng, trọng tâm) 
 
 
Chương II:  THỰC TẾ CÔNG TRÌNH 
 
- Nội dung chi tiết 
 

STT NỘI DUNG TÀI LIỆU 
SỐ TIẾT 

 
GHI CHÚ 

1.1 

Nhận nhiệm vụ, tìm hiểu công tác tổ 
chức tại công trình. Quan sát vị trí 
công trình ngoài thực địa, các thông 
số về sức nén của nền đất tại công 
trình, tìm hiểu giải pháp nền móng và 
biện pháp thi công kết cấu nền, móng.  

[1][3] [4][5] 

  

1.2 
Tìm hiểu các loại và thống kê các loại 
Vật liệu xây dựng, biện pháp bảo 
quản vật liệu.. 

[1][3] [4][5] 
  

1.3 

Thực tập công tác ván khuôn, dàn 
giáo, cốt thép:  
+ Ván khuôn: Vật liệu dùng làm ván 
khuôn, dụng cụ thi công ván khuôn, 
phân loại ván khuôn, các bước lắp 
dựng ván khuôn cột, các bước lắp 
dựng ván khuôn dầm, các bước lắp 
dựng ván khuôn sàn 
+ Dàn giáo: Tháo dỡ ván khuôn, dàn 
giáo và an toàn lao động khi thi công 
ván khuôn 
+ Cốt thép: Gia công cốt thép, lắp 
dựng cốt thép, an toàn lao động khi 
gia công lắp dựng cốt thép 

[1][3] [4][5] 

  

1.4 

Thực tập công tác bêtông: Xác đinh 
cấp phối, phương pháp trộn bê tông, 
vận chuyển vữa bê tông, đổ và đầm 
bê tông và an toàn lao động khi thi 
công bê tông. 

[1][3] [4][5] 

  

1.5 Thực tập công tác xây, tô [1][3] [4][5]   
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Chương III: TỔNG HỢP NHẬN XÉT VÀ VIẾT BÁO CÁO 
 
- Nội dung chi tiết: 

STT NỘI DUNG TÀI LIỆU 
SỐ TIẾT 

 
GHI CHÚ 

3.1 
Tổng hợp nhật ký thực tập, hình ảnh 
chụp hoặc sưu tầm [2] [4][5] [10]   

3.2 Photo các bản vẽ    

3.3 Hoàn thiện báo cáo    

3.4 
Trình đơn vị thực tập xem xét và ký 
duyệt    

 
11. Tài liệu tham khảo (liệt kê theo thứ tự a,b,c, ...) 

 
1. Nguyễn Văn Hùng, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai, Máy xây dựng. NXB 
Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 2003 

2. Nguyễn Tài My, Kiến trúc công trình – Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí 
Minh 

3. Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng – Nhà xuất Bản Xây Dựng 

1.6 

Thực tập công tác hoàn thiện: Tham 
gia các công tác láng, ốp, sơn, vôi. 
Yêu cầu trong công tác này là phải 
đảm bảo đúng quy trình, quy phạm 
kỹ thuật và phải có chất lượng cao. 

[1][3] [4][5] 

  

1.7 

Làm quen công tác của một tổ trưởng 
thi công: 

- Bố trí lao động cùng với số 
lượng công cụ sản xuất, 
phương tiện vận chuyển tuỳ 
theo địa hình 

- Đo đạc khối lượng và tính 
năng suất lao động hàng ngày 
của tổ.  

- Chấm công trực tiếp sản xuất  

[1][3] [4][5] 
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4.  Võ Bá Tầm – Hồ Ðức Huy (2007)- Sàn sườn toàn khối bản lọai dầm, NXB Xây 

dựng 
5. Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Ðình Cống – 2006- Kết cấu BTCT 

phần cấu kiện cơ bản, NXB KHKT 
6. Vũ Mạnh Hùng, 2008- Sổ tay thực hành kết cấu công trình, NXB Xây dựng 
7.  Bộ Xây dựng, Cty TVXDDD Việt Nam - 2004, Cấu tạo BTCT, NXB XD  
8. TCXDVN 356:2005, Kết cấu bê tông và cốt thép. Tiêu chuẩn thíêt kế, NXB XD 
9.  Nguyễn Đình Cống (chủ biên), (2006), Kết cấu bê tông cốt thép (Phần cấu kiện 

nhà cửa), Nhà xuất bản Xây dựng 
10. Võ Bá Tầm, (2007), Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện nhà cửa, Nhà xuất 

bản ĐHQG TP.HCM 
11. TCXDVN 2737 – 1995, Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế. 
12. TCXDVN 356 – 2005, Kết cấu bê tông và bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 
13.  Châu Ngọc Ẩn, Nền móng, NXB ÐHQG Tp.HCM 
14.  Lê Anh Hoàng, Nền móng 
 

 
2 Dự kiến danh sách giảng viên tham gia giảng dạy: 

- GV. ThS Trần Văn Hết    Đơn vị: Khoa Xây Dựng 
- GV. Hoàng Thế Hanh    Đơn vị: Khoa Xây Dựng 
- GV. Phạm Văn Mạnh    Đơn vị: Phòng CT HS-SV 
- GV. Hồ Phước Kỳ    Đơn vị: Ban QL Dự Án 

3 Thông tin liên lạc:  
 Khoa Xây dựng 
- Địa chỉ: Lầu 1.Nhà A, Trường Cao đẳng GTVT III 
- Điện thoại: 0838756802-128 
 Người liên lạc: ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo 

 
            TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2011 
 
 TRƯỞNG KHOA                      BỘ MÔN                   Người lập đề cương 
 
 
 


