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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Tiểu luận tốt nghiệp Địa lí  

            (Mini project in Geography Education) 

 

- Mã số học phần: SP492 

- Số tín chỉ học phần: 4 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 120 tiết tiểu luận tốt nghiệp 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sư phạm Địa lí 

- Khoa: Sư Phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Đã tích lũy được nhiều hơn hoặc bằng 105 tín chỉ 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

- Kiến thức chuyên ngành về Địa lí tự nhiên, Địa lí  kinh 

tế - xã hội và giáo dục Địa lí ở nhà trường phổ thông phục vụ 

việc thực hiện tiểu luận; 

- Kiến thức cơ bản về nghiên cứu Địa lí tự nhiên, Địa lí 

kinh tế - xã hội và giáo dục Địa lí ở nhà trường phổ thông để 

thực hiện tiểu luận. 

2.1.3a 

 

2.1.3b 

 

4.2 

- Kĩ năng tìm kiếm, chọn lọc và xử lí thông tin phục vụ cho 

việc nghiên cứu những vấn đề về Địa lí tự nhiên, Địa lí kinh tế 

- xã hội và giáo dục Địa lí phục vụ việc thực hiện tiểu luận; 

- Kĩ năng ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xử lí và 

trình bày kết quả nghiên cứu tiểu luận. 

2.2.1a 

 

2.2.1c 

4.3 
Kỹ năng giao tiếp và hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

trong quá trình nghiên cứu tiểu luận. 
2.2.2b 

4.4 
- Ý thức kỉ luật; tôn trọng qui định trong nghiên cứu và thực 

hiện tiểu luận; 

2.3a 

 



 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

- Tinh thần nghiên cứu độc tập và chủ động; học hỏi và tự rèn 

luyện để hoàn thiên năng lực nghiên cứu, tri thức Địa lí. 
2.3b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Tổng hợp được những tri thức Địa lí và giáo dục Địa lí để 

thực hiện một tiểu luận tốt nghiệp phù hợp với chuyên 

ngành Sư phạm Địa lý, đáp ứng các quy định của nhà 

trường. 

4.1 2.1.3a 

CO2 
Thực hiện được một tiểu luận phù hợp với chuyên ngành 

Sư phạm Địa lí, đáp ứng các qui định của trường. 
4.1 2.1.3b 

 Kỹ năng   

CO3 

Chọn lọc, sử dụng hoặc/ và thiết kế được tư liệu (bản đồ, 

hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ,…) phục vụ việc nghiên cứu tiểu 

luận. 

4.2 2.2.1a 

CO4 

Ứng dụng được công nghệ thông tin trong việc thu thập, 

lưu trữ, xử lí dữ liệu (Bảng hỏi, SPSS, Excel, Mapinfo,...) 

và trình bày kết quả nghiên cứu tiểu luận. 

4.2 2.2.1c 

CO5 

Xây dựng được kế hoạch, chủ động làm việc và giải quyết 

vấn đề với các bên liên quan để hoàn thành những nhiệm 

vụ nghiên cứu cụ thể. 

4.3 2.2.2b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO6 

Hình thành được phong cách nghiên cứu phù hợp với các 

qui định làm việc của giảng viên hướng dẫn và qui định 

làm tiểu luận của Bộ môn. 

4.4 2.3a 

CO7 
Duy trì được đam mê nghiên cứu khoa học một cách chân 

chính và trung thực. 
4.4 2.3b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần giúp sinh viên tổng hợp được kiến thức cơ bản và chuyên sâu 

về nhiều vấn đề khác nhau của Địa lí và giáo dục Địa lí từ trong thực tế cuộc sống. 

Đặc biệt, qua học phần này sinh viên rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, có ý 



 

thức tốt hơn trong vấn đề nghiên cứu và biết trân trọng những sản phẩm nghiên cứu 

khoa học. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

7.2. Thực hành: 120 tiết 

Số 

TT 

Nội dung Số tiết CĐR HP 

1 Nghiên cứu tài liệu để xác định vấn đề và lập kế 

hoạch nghiên cứu 

10 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

2 Xác định các quan điểm và phương pháp nghiên 

cứu phù hợp 

10 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

3 Xây dựng đề cương tổng quát và danh mục tài liệu 

tham khảo 

10 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

4 Xây dựng đề cương chi tiết 15 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

5 Viết phần mở đầu 15 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

6 Nghiên cứu thu thập, chọn lọc, phân tích tư liệu, 

thông tin để viết từng chương cho tiểu luận 

40 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

7 Hoàn thành tiểu luận hoàn chỉnh 20 CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

 



 

8. Phương pháp giảng dạy: 

Sinh viên tự nghiên cứu theo sự hướng dẫn của giảng viên với các phương pháp 

NCKH đã học trong các học phần phương pháp NCKH giáo dục, phương pháp NCKH 

chuyên ngành Địa lí. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Thực hiện đầy đủ đề cương tổng quát và chi tiết theo từng giai đoạn khác nhau; 

- Hoàn thành mọi công việc theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn (GVHD); 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, tự nghiên cứu một cách hiệu quả. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Thái độ làm việc Ý thức trách nhiệm của sinh viên 

trong quá trình thực hiện tiểu luận 

(do giảng viên hướng dẫn chấm) 

10% CO6, CO7 

2 Cấu trúc và hình 

thức 

- Cấu trúc của tiểu luận đảm bảo 

tính khoa học, logic và hợp lí; 

- Cách trình bày tiểu luận theo đúng 

quy định của Bộ môn đối với tiểu 

luận tốt nghiệp. 

30% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

3 Nội dung bài tiểu 

luận luận 

- Nội dung chính xác, phù hợp, đúng 

trọng tâm, đảm bảo tính khoa học; 

- Nội dung giải quyết được vấn đề 

cốt lõi mà đề tài đặt ra. 

60% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5, CO6, 

CO7 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm 

tròn đến một chữ số thập phân; 

- Tiểu luận có 2 giảng viên chấm (kể cả giảng viên hướng dẫn). Điểm tiểu luận 

sẽ là điểm trung bình cộng của 2 người; 

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, 

sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy 

định về công tác học vụ của Trường. 




