TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

ĐỀ CƢƠNG THỰC TẬP RÈN NGHỀ
TẠI CÔNG TY, CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm
Thời gian: 1 tháng (trong khoảng thời gian từ 01/07 đến 31/08 hằng năm)
Bảng phân bổ nội dung và thời gian rèn nghề tại Cơ sở/Nhà máy/Công ty/Trung
tâm/Viện/Trƣờng Đại học có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thực phẩm
Nội dung công việc
Thời gian
1) Xác định vị trí, mặt bằng sản xuất của cơ sở/nhà máy/công ty/…
1 ngày
 Mô tả vị trí nhà máy
 Mô tả bố trí mặt bằng sản xuất tại cơ sở
2) Xác định qui trình bảo quản nguyên vật liệu
3 ngày
 Mô tả các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy
 Mô tả các phương pháp bảo quản nguyên vật liệu tại nhà máy
 Mô tả cách đánh giá chất lượng nguyên vật liệu
3) Diễn giải qui trình sản xuất sản phẩm tại cơ sở/nhà máy/công ty
20 ngày
 Mô tả qui trình sản xuất sản phẩm
 Mô tả thao tác chế biến tại các công đoạn của qui trình sản xuất
 Xác định các thông số kỹ thuật cơ bản của qui trình
4) Xác định các trang thiết bị sử dụng trong dây chuyền sản xuất tại nhà
2 ngày
máy
(Kết hợp thời
gian
trong nội
 Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị sản xuất tại nhà máy
dung 3)
 Mô tả phạm vi sử dụng của thiết bị chế biến tại nhà máy
5) Xác định phương thức quản lý điều hành sản xuất tại cơ sở/nhà máy
2 ngày
 Mô tả sơ đồ bộ máy tổ chức của nhà máy
 Mô tả cách điều hành sản xuất của tổ trưởng, quản đốc, KCS,…
6) Xác định hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng tại nhà máy
2 ngày
 Mô tả hiện trạng áp dụng vệ sinh an toàn thực phẩm (Vệ sinh cá
nhân, dụng cụ thiết bị, nhà xưởng, nước chế biến,…)
 Đánh giá tình hình áp dụng vệ sinh và an toàn thực phẩm tại cơ sở
sản xuất
7) Viết báo cáo kết quả thực tập rèn nghề
Dùng toàn bộ
thời gian thực
 Hệ thống hóa nội dung công việc đã thực hiện
tập
 Liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn; bài học kinh nghiệm, thực tế
8) Nhận xét, đánh giá của công ty/nhà máy
Kết thúc rèn
nghề tại công
 Đánh giá thái độ thực tập của sinh viên; chấp hành qui định, kỷ
ty
cương của công ty/nhà máy
 Nội dung công việc, chất lượng bài báo cáo
9) Nhận xét, đánh giá của Khoa Công nghệ Thực phẩm
Tháng 09:
Sinh viên nộp
 Nội dung công việc, chất lượng bài báo cáo theo định dạng của
bài báo cáo
Khoa
 Giảng viên phỏng vấn từng sinh viên về những nội dung đã rèn nghề trong 2 tuần
đầu
tại công ty
Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
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