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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

Tên chương trình:    Chăn nuôi – Thú y  

Trình độ đào tao:     Đại học 

Ngành đào tạo:        Chăn nuôi 

Mã ngành:           52620105 

 

(Ban hành theo Quyết định số 2910 /QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

1. Mục tiêu đào tào 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư chăn nuôi  có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ 

bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh; có năng lực thực hành và vận dụng có hiệu 

quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y; có khả năng 

làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động giải quyết được các vấn đề liên quan đến công tác quản 

lý, chỉ đạo sản xuất, nghiên cứu khoa học, chuy n giao tiến bộ kỹ thuật của ngành chăn nuôi, 

phòng và chữa bệnh vật nuôi đáp ứng yêu cầu phát tri n bền vững các đối tượng vật nuôi 

trong những điều kiện chăn nuôi xác định đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, an toàn 

thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Có khả năng học sau đại học. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức 

- Đạt trình độ sơ cấp về khối  kiến thức lí luận chính trị, giáo dục quốc phòng. Hi u được 

các quan đi m của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, có 

kiến thức cơ bản cần thiết về phòng thủ dân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo 

vệ Tổ quốc; 

- Có được kiến thức nền tảng về toán học, hóa học, sinh học, sinh thái học, công nghệ 

sinh học đ  tiếp thu kiến chức chuyên môn ngành Chăn nuôi và tiếp tục học tập ở các trình 

độ cao hơn; 

- Hi u được kiến thức cơ sở về động vật học, sinh lý, sinh hóa, di truyền động vật, tổ 

chức phôi thai học, chọn và nhân giống vật nuôi đ  giải thích cơ sở khoa học của các biện 

pháp kỹ thuật chăn nuôi trong mối quan hệ với quá trình sinh trưởng, phát tri n và năng 

suất, chất lượng vật nuôi; 

- Có kiến thức chuyên sâu về đặc đi m giống, nhu cầu dinh dưỡng - thức ăn đ  vận 

dụng vào công tác chọn giống, xây dựng thiết kế chuồng trại và các quy trình kỹ thuật 

chăn nuôi gia súc, gia cầm; 

- Hi u và vận dụng được các kiến thức chuyên sâu về đặc đi m sinh trưởng, phát tri n 

của vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng trị dịch bệnh, đ  phát tri n chăn nuôi 

phù hợp với các loại hình chăn nuôi, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, an toàn dịch 

bệnh, vệ sinh thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường; 
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- Hi u được kiến thức cơ bản về phát tri n nông thôn, marketing nông nghiệp, khuyến 

nông đ  tổ chức các hoạt động tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn và quảng bá, giới 

thiệu vật tư, sản phẩm ngành chăn nuôi; 

- Có kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, phương pháp thí 

nghiệm trong chăn nuôi, đ  đề xuất và tri n khai thực hiện các tài nghiên cứu khoa học về 

lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

- Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và trong các 

hoạt động chuyên môn ngành Chăn nuôi; Có trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản theo Quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

1.2.2. Kỹ năng 

- Đánh giá được tình hình chăn nuôi, phát hiện các vấn đề tồn tại, hạn chế, đề xuất giải 

pháp khắc phục, nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả chăn nuôi và 

phát tri n chăn nuôi bền vững; 

- Xây dựng được kế hoạch và chỉ đạo thực hiện qui trình kỹ thuật chăn nuôi gia súc, 

gia cầm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường. 

- Lựa chọn được các loài, giống vật nuôi, các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi phù hợp 

trong những điều kiện chăn nuôi xác định; 

- Chẩn đoán, xác định được nguyên nhân và đề xuất được biện pháp phòng, trị một số  

bệnh thường gặp trên gia súc gia cầm; 

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch đào tạo, tập huấn, chuy n giao tiến bộ kỹ 

thuật, mô hình trình diễn, dự án phát tri n nông thôn và quảng bá, giới thiệu vật tư, sản 

phẩm ngành chăn nuôi thú ý; 

-  Xây dựng và thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học về chăn nuôi, thú y. 

- Khai thác, sử dụng được trang thiết bị phòng thí nghiệm trong việc phân tích đánh 

giá chất lượng dinh dưỡng của thức ăn, sản phẩm chăn nuôi và chẩn đoán một số loại bệnh 

thường gặp trên gia súc gia cầm; 

- Người học có trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và 

trong các hoạt động chuyên môn ngành Chăn nuôi; Có trình độ và kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo Quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Có kỹ năng học và tự học, thuyết trình, giao tiếp tốt, làm việc độc lập, làm việc 

nhóm, hợp tác và làm việc với cộng đồng; 

1.2.3. Thái độ 

- Có ý thức trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp. 

- Có ý thức kỷ luật và tinh thần hợp tác trong quá trình làm việc. 

- Có ý thức tự học, sẵn sàng tham gia nghiên cứu và tiếp cận công nghệ mới. 

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công việc, sản phẩm do mình đảm nhiệm 

theo các tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm một phần đối với kết quả công việc, sản 

phẩm của tổ, nhóm. 

- Làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng quan đi m của Đảng và chính 

sách pháp luật của Nhà nước. 

1.2.4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 
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- Có năng lực định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tiếp tục 

học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm đ  nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Có năng lực đánh giá thực trạng phát tri n ngành chăn nuôi ở địa phương từ đó chủ 

động đề xuất, xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, 

phòng và chữa bệnh vật nuôi và chịu trách nhiệm cá nhân về các kết quả thực hiện. 

- Có ý thức trách nhiệm, trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng 

và thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình trình diễn và chuy n giao tiến 

bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực chăn nuôi. 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm (48 tháng) 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 126 tín chỉ (không tính GDQP; GDTC) 

4. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao 

đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Kiểm tra, đánh giá và thang điểm: Theo quy chế đào tạo và quy định hiện hành. 

7.  Cấu trúc chƣơng trình 

Khối kiến thức Số tín chỉ 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng  44 

7.1.1. Lý luận chính trị 12 

7.1.2. Ngoại ngữ:     10 

7.1.3. Toán, Tin học, khoa học TN, CN, MT 21 

7.1.4. Giáo dục th  chất  4 tín chỉ 

7.1.5. Giáo dục quốc phòng  165 tiết 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 19 

7.2.2. Kiến thức ngành     44 

       - Bắt buộc 28 

       - Tự chọn  16 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ  6 

         Tự chọn 6 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 3 

7.2.5.  Khóa luận tốt nghiệp 10 

Tổng 126 
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9. Kế hoạch giảng dạy 

S 

T 

T 

Mã số 

học 

phần 

Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ tín chỉ ĐK 

tiên 

quyết 

Học 

kỳ 

BM quản lý 

học phần 
LT 

BT, 

TL 
TH 

Tự 

học 

A KIẾN THỨC GD ĐẠI CƢƠNG 44           

I Lý luận chính trị 12              

1 196045 
Những NLCB cuả CN 

Mác – Lê nin 1 
2 21 18 0 90   1 Nguyên lý 

2 196046 
Những  NLCB  của CN 

Mác – Lê nin 2 
3 32 26 0 135 1 2 Nguyên lý 

3 197035 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 21 18 0 90 2 3 Tư tưởng và PL 

4 198025 
Đường lối CM của 

ĐCSVN 
3 32 26 0 135 3 4 Đường lối 

5 197030 Pháp luật đại cương 2 21 12 12 90   3 Lý luận CT 

II Ngoại ngữ 10       0      

6 133031 Tiếng Anh 1 4 36 24 24 180   1 NN KC 

7 133032 Tiếng Anh 2 3 27 18 18 135 6 2 NN KC 

8 133033 Tiếng Anh 3 3 27 18 18 135 7 3 NN KC 

III Toán, tin học, khoa học tự nhiên, 

công nghệ và MT 
22       0      

9 114030 Toán cao cấp 3 27 36 0   1  

10 114005 
Xác suất - Thống kê 

toán 
3 27 36 0 135 9 2 Toán ứng dụng 

11 116010 Hoá học 4 27 36 30 135   2  Hoá học 

12 173080 Tin học  2 10 0 40 90   1  Tin ứng dụng 

13 164102 Kỹ năng mềm 2 15 20 10 90  2 KH Vật nuôi 

14 163103 Sinh học đại cương 2 15 20 10   1 KH Cây trồng 

15 165145 
Phương pháp tiếp cận 

KH 
2 15 30 0 90   5 KH Vật nuôi 

16 165175 Sinh thái môi trường 2 15 20 10 90 14 4 KH Cây trồng 

17 163101 
Công nghệ sinh học 

trong chăn nuôi - thú y 
2 15 20 10 90 14,23 4 KH Cây trồng 

IV Giáo dục thể chất  4      0       

18 191004 Giáo dục th  chất 1 2 10 0 40   1 
Lý luận và PP 

GD GDTC 

 19 
 Giáo dục th  chất 2 2 10 0 60  19 2  

 Chọn 1 trong 5 học phần         

a 191031 Bóng chuyền  2 0 0 60   2 Điền kinh- TD 

b 191032 Th  dục  Aerobic 2 0 0 60   2 Điền kinh- TD 

c 191033 Bóng đá 2 0 0 60   2 Bóng 

d 191034 Bóng rổ 2 0 0 60   2 Bóng 

e 191035 Vovinam - Việt võ đạo 2 0 0 60   2 Bóng 

VI Giáo dục quốc phòng 165t     -  GDQP 

B Kiến thức GD chuyên nghiệp 82              

I Kiến thức cơ sở ngành 19              

20 165160 Sinh hóa động vật 2 15 20 10 90  3 KH Vật nuôi 

21 165235 Động vật học 3 21 28 20 135  1 KH Vật nuôi 

22 164003 Giải phẫu gia súc 3 21 28 20 135 21 2 KH Vật nuôi 
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23 164161 Tổ chức phôi thai 2 15 20 10 90 22 3 KH Vật nuôi 

24 164103 Sinh lý động vật 3 21 28 20 135 14,21 3 KH Vật nuôi 

25 164002 Di truyền động vật 2 15 20 10 90 14 3 KH Vật nuôi 

26 164089 
Vi sinh vật trong chăn 

nuôi- thú y 
2 15 20 10 90  4 KH Vật nuôi 

27 164010 Bệnh lý thú y 2 15 20 10 90 20,24 4 KH Vật nuôi 

II Kiến thức chuyên sâu ngành 44        

28 164076 Dinh dưỡng động vật 2 15 20 10 90 20,24 4 KH Vật nuôi 

29 164053 Thức ăn chăn nuôi 2 15 20 10 90 28 5 KH Vật nuôi 

30 164052 
Chọn và nhân giống vật 

nuôi 
2 15 20 10 90 25 4 KH Vật nuôi 

31 164035 Chăn nuôi lợn 3 21 28 20 135 28, 30 6 KH Vật nuôi 

32 164045 Chăn nuôi trâu, bò 3 21 28 20 135 28, 30 6 KH Vật nuôi 

33 164062 Chăn nuôi gia cầm 3 21 28 20 135 28, 30 7 KH Vật nuôi 

34 164060 
Công nghệ sinh sản và 

TTNT 
2 15 20 10 90 24 5 KH Vật nuôi 

35 164080 Dược lý thú y 2 15   20 10 90 20,24 5 KH Vật nuôi 

 

36 

Chọn 1 trong 3 học phần 2       KH Vật nuôi 
164025 Chăn nuôi dê, thỏ 2 15 20 10 90 28,30 5 KH Vật nuôi 

164104 
Chăn nuôi đà đi u và 

chim 
2 15 20 10 90 

28,30 
5 KH Vật nuôi 

164106 Chăn nuôi chó, mèo 2 15 20 10 90 28,30 5 KH Vật nuôi 

 

37 

Chọn 1 trong 2 học phần 2             

164155 Vệ sinh chăn nuôi 2 15 20 10 90 
31,32,

33 
7 KH Vật nuôi 

164107 
Quản lý chất thải trong 

chăn nuôi 
2 15 20 10 90 

31,32,

33 
7 KH Vật nuôi 

 

38 

Chọn 1 trong 2 học phần 2            

164043 
Thức ăn bổ sung và 

phụ gia 
2 15 20 10 90 28 5 KH Vật nuôi 

164108 
Công nghệ sản xuất 

thức ăn công nghiệp 
2 15 20 10 90 28 5 KH Vật nuôi 

39 164020 Bệnh truyền nhiễm 3 21 28 20 135 40 6 KH Vật nuôi 

40 

Chọn 1 trong 2 học phần 2        

164109 Miễn dịch học thú y 2 15  20 10 90 26 5 KH Vật nuôi 

164100 
Miễn dịch học ứng 

dụng 
2 

15  20 10 90 26 5 
KH Vật nuôi 

41 

Chọn 1 trong 2 học phần 2            

164135 Sản khoa gia súc 2 15 20 10 90 34,35 7 KH Vật nuôi 

164121 Sinh sản vật nuôi 2 15 20 10 90 34,35 7 KH Vật nuôi 

42 

 

Chọn 1 trong 2 học phần 2             

164005 Bệnh ký sinh trùng 2 15 20 10 90 21,35 6 KH Vật nuôi 

164122 
Ký sinh trùng và bệnh 

ký sinh trùng thú y 
2 15 20 10 90 21,35 6 KH Vật nuôi 

43 164058 Chẩn đoán nội khoa 2 15 20 10 90 27,35 6 KH Vật nuôi 

44 164123 Ngoại khoa thú y 2 15 20 10 90 22,43 7 KH Vật nuôi 

45 164125 Pháp chế thú y 2 15 20 10 90 39 7 KH Vật nuôi 

46 

Chọn 1 trong 2 học phần 2             

164120 
PP thí nghiệm trong 

chăn nuôi 
2 15 20 10 90 10,15 7 KH Vật nuôi 

164124 Thiết kế thí nghiệm 2 15 20 10 90 10,15 7 KH Vật nuôi 
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trong chăn nuôi 

47 

Chọn 1 trong 2 học phần 2             

164125 
Tiếng Anh chuyên 

ngành chăn nuôi 
2 18 24 0 90 8 6 KH Vật nuôi 

164127 Tiếng Latinh 2 18 24 0 90  6 KH Vật nuôi 

III Kiến thức bổ trợ 6        

 Chọn 1 trong 2 học phần 2        

48 

164128 
Chăn nuôi công nghệ 

cao 
2 15 20 10 90 

31,32,

33 
7 KH Vật nuôi 

164129 
Chế phẩm sinh học trong 

chăn nuôi 
2 15 20 10 90 40   

49 

Chọn 1 trong 3 học phần 2             KH Vật nuôi 

164110 
Nuôi trồng thủy sản đại 

cương 
2 15 20 10 90  5 KH Vật nuôi 

163201 Trồng trọt đại cương 2 15 20 10 90 16 5 KH Cây trồng 

163202 Lâm nghiệp đại cương 2 15 20 10 90 16 5  Lâm nghiệp 

50 

Chọn 1 trong 3 học phần 2              

163090 Khuyến nông 2 15 20 10 90  7 KH Cây trồng 

163026 
Lập và quản lý dự án 

phát  tri n nông thôn 
2 15 20 10 90  7 KH Cây trồng 

164200 
Marketing trong trong 

Chăn nuôi 
2 15 20 10 90  7 KH Vật nuôi 

IV Thực tập nghề nghiệp 3              

51 

164201 Rèn nghề thú y 1 0 0 30 45   5 KH Vật nuôi 

164057 Thực tập giáo trình 1 0 0 30 45   6 KH Vật nuôi 

164066 Công trình tổng hợp 1 0 0 30 45   7 KH Vật nuôi 

V Khoá luận  tốt nghiệp         

52 
164203

  
Khoá luận tốt nghiệp 10       0   8 KH Vật nuôi 

Tổng 126        
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9. Mô tả nội dung học phần 

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1/Fundamental Principles of 

Marxism and Leninism Phylosophy 1                         2TC (21; 18; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Đối tượng, mục đích, yêu cầu, phương pháp học tập, nghiên cứu 

môn học; quan đi m duy vật biện chứng về thế giới; những nguyên lý, quy luật của sự vận 

động và phát tri n của thế giới (tự nhiên xã hội và tư duy); lý luận nhận thức; cấu trúc của 

xã hội, những quy luật cơ bản của sự vận động và phát tri n của xã hội, các hiện tượng của 

xã hội, cấu trúc của đời sống xã hội, bản chất và vai trò của con người.  

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận thức và cải tạo thế giới một cách đúng đắn; biết 

vận dụng nguyên lý, quy luật đ  giải quyết những vấn đề thực tiễn của bản thân một cách 

hiệu quả.     

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2/Fundamental Principles of 

Marxism and Leninism Phylosophy 2                 3TC (32; 26; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1. 

Nội dung học phần: Lý luận về hàng hóa và tiền tệ, quy luật kinh tế của nền sản xuất 

hàng hóa; các quá trình, các quy luật kinh tế chi phối sự ra đời, phát tri n và suy tàn của 

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; sự phát tri n của phương thức sản xuất mới – 

phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa; lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân và cách mạng XHCN, những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã 

hội chủ nghĩa. 

Năng lực đạt được: Sinh viên hi u được bản chất của các hiện tượng, quá trình kinh 

tế, các quy luật kinh tế chi phối nền kinh tế hàng hóa; hi u được bản chất quan hệ sản xuất 

tư bản chủ nghĩa là bóc lột giá trị thặng dư, các quy luật kinh tế của nền kinh tế tư bản chủ 

nghĩa; có được phương pháp luận khoa học đ  giải quyết được các vấn đề kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội đặt ra trong đời sống xã hội. 

9.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh
,
s Ideology           2TC  (21; 18, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1. 

Nội dung học phần: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất, đặc đi m, đối tượng 

và ý nghĩa của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành, phát tri n tư 

tưởng Hồ Chí Minh; các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và 

cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về 

Đảng Cộng sản VN; Về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng 

nhà nước của dân, do dân và vì dân; về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nâng cao tư duy lý luận, phẩm chất chính trị, đạo đức 

cách mạng, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn; biết vận dụng kiến thức đã học đ  lý 

giải, đánh giá đúng đắn các hiện tượng xã hội và các vấn đề đặt ra trong cuộc sống; biết 

vận dụng lý luận vào thực tiễn đ  rèn luyện và hoàn thiện bản thân theo phong cách Hồ 

Chí Minh. 

9.4. Đƣờng lối cách mạng của ĐCS Việt Nam/Revolutionary Roads and Policies of 

Vietnamese Communist Party                                     3TC (32;26;0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1. 
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 Nội dung học phần: Những kiến thức cơ bản về sự ra đời của  ĐCSVN, về đường lối 

chủ trương của Đảng trong hai cuộc cách mạng, CMDTDCND và CMXHCN, đặc biệt là 

đường lối của ĐCSVN trong thời kỳ đổi mới đất nước.  

Năng lực đạt được: SV nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan đi m, chủ trương, chính sách 

của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; SV có cơ sở đ  vận 

dụng kiến thức chuyên ngành giải quyết một cách chủ động, tích cực những vấn đề do 

thực tiễn đặt ra; Môn học cũng bồi dưỡng niềm tin của sinh viên vào sự lãnh đạo của 

Đảng, định hướng cho SV phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, góp phần vào quá 

trình xây dựng, phát tri n nhân cách của SV đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH 

đất nước.  

9.5. Pháp luật đại cƣơng/General laws                             2 TC (18; 12; 12) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà nước và pháp luật, 

đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Bên cạnh đó, học phần còn có những nội dung về pháp luật chuyên ngành bao gồm: 

Luật hiến pháp, luật hành chính, Luật phòng chống tham nhũng, Luật hình sự, Luật dân 

sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động. 

Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào việc xử lý các vấn đề liên 

quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư; biết phân biệt tính hợp 

pháp, không hợp pháp của các hành vi bi u hiện trong đời sống hàng ngày; có khả năng tổ 

chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội. 

9.6. Tiếng Anh 1/English 1                           4TC (36; 24;24) 

Điều kiện tiên quyết: không 

Nội dung học phần: Ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản.  

Năng lực đạt được: Kết thúc học phần, sinh viên đạt năng lực Bậc 2. 2 theo 

KNLNNVN: Có khả năng hi u được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên 

quan đến nhu cầu giao tiếp với những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày (như thông 

tin về gia đình, bản thân,hỏi đường, việc làm ...); có th  mô tả đơn giản về bản thân, môi 

trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu; có khả năng tự học, xây 

dựng kế hoạch và làm việc nhóm; biết khai thác thông tin trên Internet đ  phục vụ công 

việc học tập. 

9.7. Tiếng Anh 2/English 2                                    3TC (27; 18;18) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học phải đạt đi m D trở lên của học phần tiếng Anh 1  

Nội dung học phần: Học phần ôn luyện và phát tri n kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ 

vựng và các kỹ năng ngôn ngữ.  

Năng lực đạt được: Kết thúc học phần, sinh viênđạt năng lực Bậc 3.1 theo 

KNLNNVN: Có khả năng hi u được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát bi u 

chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc; có th  xử lý một số tình huống xảy ra khi 

đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó; có khả năng viết đoạn văn đơn giản với các chủ đề 

quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm; khả năng tổ chức và tham gia các hoạt động nhóm; 

thực hiện các bài thuyết trình đơn giản; khả năng xây dựng kế hoạch, khai thác và sử dụng 

hiệu quả thông tin trên Internet cho học tập. 

9.8. Tiếng Anh 3/English 3                                 3TC (27; 18;18) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học phải đạt đi m D trở lên của học phần tiếng Anh 2  
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Nội dung học phần: Học phần củng cố và nâng cao kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ 

vựng cùng các kỹ năng ngôn ngữ.  

Năng lực dạt được: Kết thúc học phần, sinh viên đạt năng lực tiếng Anh Bậc 3.2 theo 

KNLNNVN:Có khả năng hi u được các ý chính của một đoạn văn hoặc bài phát bi u 

chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc; có th  xử lý hầu hết các tình huống xảy ra 

khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó; có th  viết đoạn văn mô tả được những kinh 

nghiệm, sự kiện …Có khả năng xây dựng kế hoạch tự học và làm việc nhóm tốt hơn; thực 

hiện các bài thuyết trình đơn giản rõ ràng và chuẩn mực hơn; độc lập và sáng tạo trong tư 

duy. 

9.9. Toán cao cấp/Advanced Mathematics                   3TC (32; 26; 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Sơ lược về đại số tuyến tính gồm định thức, ma trận, hệ phương 

trình tuyến tính; không gian vectơ, các phép tính vectơ và ứng dụng của nó trong thực tế; 

hàm số, giới hạn và sự liên tục; đạo hàm và vi phân; tích phân và các ứng dụng; hàm nhiều 

biến và ứng dụng thực tế của tích phân hai lớp; chuỗi số và chuỗi hàm; phương trình vi 

phân trên cơ sở bổ túc thêm về số phức. 

Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được các kiến thức toán học vào giải quyết 

một số thuật toán ứng dụng cho những môn học chuyên ngành, phân tích, đánh giá dự báo 

các hiện tượng kinh tế trên cơ sở các phương pháp định lượng có sử dụng các kiến thức 

toán học. 

9.10. Xác suất-thống kê toán/Probability and Statistics    3TC (32; 26; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 

Nội dung học phần: Khái niệm cơ bản về xác suất; đại lượng ngẫu nhiên và hàm phân 

phối; lý thuyết mẫu và các bài toán ước lượng tham số, ki m định giả thiết, tương quan và 

hồi quy, phân tích phương sai; giới thiệu một vài phần mềm xử lý thống kê (thực tập với các 

ví dụ thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp). 

Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được các quy luật xác suất vào trong lĩnh vực 

chuyên môn của mình và tính toán thành thạo các số liệu thống kê. 

9.11. Hóa học/Chemistry                                      4TC (27; 36; 30) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

  Nội dung học phần: Các khái niệm và định luật cơ bản của hoá học; các nguyên lý 

nhiệt động hóa học; nguyên lý nhiệt động, phân biệt các loại phản ứng, tính chất của các loại 

dung dịch, khái niệm về thế điện cực, pin điện; tính chất vật lý, hoá học của một số hợp chất 

vô cơ quan trọng có liên quan đến nông, lâm nghiệp và các phương điều chế chúng; các khái 

niệm cơ bản về lý thuyết hoá hữu cơ, tính chất hoá học và phương pháp điều chế các hợp 

chất hữu cơ quan trọng và có trong thiên nhiên như: hydrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol 

và phenon, anđehit và xeton, axit cacboxilic, gluxit, các hợp chất chứa nitơ, các hợp chất di 

vòng.; cơ sở lý thuyết, nguyên tắc của phương pháp định tính và định lượng hoá học (nhận 

biết và phân tích các mẫu phân tích); Các bài thực hành cơ bản tương ứng với các kiến thức 

lý thuyết trên 

Năng lực đạt được: Sinh viên phân biệt được các loại phản ứng, tính chất của các loại dung dịch, 

khái niệm về thế điện cực, pin điện; tính chất vật lý, hoá học của một số hợp chất vô cơ quan trọng có 

liên quan đến nông, lâm nghiệp; điều chế được các hợp chất hữu cơ quan trọng và có trong thiên nhiên 
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như: hydrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol và phenon, anđehit và xeton, axit cacboxilic, gluxit, các hợp 

chất chứa nitơ, các hợp chất di vòng; nhận biết và phân tích được các mẫu phân tích. 

9.12. Tin học/Informatics                                      2TC (10; 0;40) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần:  Kiến thức cơ bản về khai thác và sử dụng máy tính: tổng quan 

về tin học, máy tính, hệ điều hành Windows, mạng máy tính, Internet, các phần mềm soạn 

thảo văn bản, xử lý bảng tính và trình chiếu.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên sử dụng máy tính đúng cách, tổ chức dữ liệu trên máy 

tính một cách khoa học, có hệ thống; khai thác các tài nguyên trong máy tính và trên mạng 

Internet một cách an toàn, hiệu quả; sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo văn bản, 

xử lý bảng tính, trình chiếu, dịch vụ Email đ  phục vụ việc học tập, nghiên cứu và làm 

việc. 

9.13. Kỹ năng mềm/ Soft skill       2 TC (15; 20;10) 

Nội dung học phần: Học phần kỹ năng mềm trang bị cho sinh viên các kiến thức và 

kỹ năng về: học và tự học; làm việc độc lập; làm việc nhóm; tư duy phản biện; thuyết 

trình; giao tiếp và làm việc với nông dân và các đối tác. 

Năng lực đạt được: Sinh viên 

- Trình bày được các khái niệm về kỹ năng mềm, cơ sở khoa học của việc huấn luyện 

kỹ năng; phương pháp học tập chủ động ở bậc đại học; các kỹ năng quản lý thời gian, làm 

việc nhóm, tư duy phản biện, thuyết trình, giao tiếp… 

-Vận dụng được các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng học và tự học, quản lý thời 

gian, làm việc nhóm, tư duy phản biện, thuyết trình, giao tiếp, làm việc với nông dân và 

các đối tác trong học tập, nghiên cứu khoa học và lĩnh vực chuyên môn. 

9.14. Sinh học đại cƣơng/General biology                                                     2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Đại cương về tế bào; trao đổi chất và trao đổi năng lượng; quá 

trình sinh sản ở sinh vật; di truyền học và tiến hóa.  

Năng lực đạt được: Sinh viên mô tả được cấu tạo chung của tế bào; phân biệt sự khác 

nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn; Hi u và phân tích được các quá trình sinh 

học xảy ra bên trong tế bào; Hi u và trình bày được quá trình sinh trưởng và phát tri n ở 

sinh vật; Trình bày và phân tích được cơ sở phân tử của di truyền học; Trình bày được các 

giai đoạn của quá trình tiến hóa sinh giới; Quan sát và mô tả được hình thái nhiễm sắc th  

qua các giai đoạn phân chia. 

9.15. Phƣơng pháp tiếp cận khoa học/Scienctific approach method     2TC (15;20; 10)                                                                     

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung  học  phần:  Kiến thức khoa học và các nguồn kiến thức; giả thuyết khoa học; phương pháp 

luận trong nghiên cứu khoa học; viết báo cáo khoa học và trình bày báo cáo khoa học. 

Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được kiến thức cơ bản về nguồn tài liệu trong 

nghiên cứu khoa học, giả thuyết khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học và thu 

thập số liệu trong nghiên cứu khoa học; phát hiện ra vấn đề nghiên cứu, lựa chọn loại hình 

nghiên cứu cho một vấn đề nghiên cứu cụ th ; viết được một đề cương nghiên cứu khoa 

học, viết báo cáo khoa học và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.  
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9.16. Sinh thái môi trƣờng/Enviromental Ecology                    2 TC (15, 20, 10) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương 

Nội dung học phần: Các khái niệm cơ bản trong sinh thái học; các quy luật sinh thái; 

mối tương tác giữa yếu tố sinh thái và sinh vật; đặc đi m của các mức độ tổ chức sống của 

sinh giới; vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường trên thế giới và tại Việt Nam; các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được những khái niệm cơ bản của sinh thái 

học và những quy luật sinh thái học, tác động của các nhân tố sinh thái đối với đời sống 

sinh vật và sự thích nghi của chúng. Sinh viên nhận diện, phân biệt được một số hệ sinh 

thái trên cạn và đánh giá được sự đa dạng sinh học của chúng. Giải thích các vấn đề chính 

của ô nhiễm môi trường và đề xuất được các giải pháp giảm thi u ô nhiễm môi trường ở Việt 

Nam. Nêu được các loại tài nguyên thiên nhiên; các vấn đề về khai thác và sử dụng nguồn tài 

nguyên ở Việt Nam.  

9.17. Công nghệ sinh học/Biotechnology                                               2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết:  Sinh học đại cương, Di truyền động vật 

Nội dung học phần: Khái quát về công nghệ sinh học; các khái niệm liên quan đến công 

nghệ sinh học; tế bào. Công nghệ sinh học phân tử: các kỹ thuật và ứng dụng của công nghệ 

gen. Công nghệ sinh học tế bào người và động vật. 

Năng lực đạt được: Sinh viên hi u và trình bày được định nghĩa công nghệ sinh học là 

gì? Lịch sử ra đời và tầm quan trọng của công nghệ sinh học; Hi u được khái niệm về các 

phân tử, gen và tế bào. Hi u và giải thích được các kỹ thuật của công nghệ gen, ứng dụng 

của công nghệ gen, sự phát tri n công nghệ chuy n gen, công nghệ nhân bản vô tính ở 

động vật và công nghệ tế bào gốc. Pha chế môi trường và thực hiện quy trình nuôi cấy tế 

bào động vật (trên chuột). 

9.18. Giáo dục thể chất        4 TC 

* Giáo dục thể chất 1        2 TC (10; 0; 40) 

 Điều kiện tiên quyết: Không  

 Nội dung học phần: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về giáo dục th  chất trong 

trường đại học; lịch sử hình thành và phát tri n, lợi ích, tác dụng, một số điều luật cơ bản, 

phương pháp tập luyện và tổ chức tập luyện thi đấu, hoạt động ngoại khóa môn bóng 

chuyền, Th  dục Aerobic, Bóng đá, Bóng rổ, Vovinam - Việt võ đạo, chạy cự ly ngắn và 

nhảy xa ưỡn thân; bài tập th  dục tay không 9 động tác. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của bài tập th  dục tay 

không 9 động tác, chạy cự ly ngắn và môn nhảy xa ưỡn thân; tự rèn luyện nâng cao th  

chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài của các môn chạy cự ly ngắn và môn nhảy 

xa ưỡn thân ở các giải phong trào…..  

* Giáo dục thể chất 2: Chọn 1 trong 5 học phần               2 TC (0; 0; 60) 

Chọn 1 trong 5 nội dung:  

a) Bóng chuyền 

 Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

- Nội dung học phần: Các kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền (Tư thế chuẩn bị, các kỹ 

thuật di chuy n, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát bóng cao tay và thấp tay trước mặt) 

Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền 

(Tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật di chuy n, chuyền bóng thấp tay trước mặt, phát bóng cao 
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tay trước mặt); tự rèn luyện nâng cao th  chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài 

môn bóng chuyền ở các giải phong trào. 

b) Aerobic Dansports 

 Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

 Nội dung học phần: Các tư thế cơ bản của tay, các bước cơ bản của chân, nhóm độ 

khó, tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic Dansports, bài liên kết Aerobic 

Dansports không có nhạc. 

Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các tư th  cơ bản của tay, các bước cơ bản 

của chân, nhóm độ khó, tháp, đội hình trong kết cấu một bài Aerobic Dansports, bài liên 

kết Aerobic Dansports không có nhạc và có nhạc; tự rèn luyện nâng cao th  chất. 

c) Bóng đá 

 Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

 Nội dung học phần: Các bài tập chiến thuật tấn công, phòng thủ trong thi đấu Bóng 

đá, luật bóng đá (Sân 11 người, 7 người, 5 người). Phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu 

và trọng tài 

 Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn Bóng đá (Đá 

bóng bằng lòng bàn chân, mu trong, mu ngoài, mu chính diện, mu lai má..); Tổ chức tập 

luyện, hình thức tập luyện, các bài tập chiến thuật áp dụng vào tập luyện và thi đấu; tự rèn 

luyện nâng cao th  chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng đá phong 

trào. 

d) Bóng rổ 

 Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

 Nội dung học phần: Các kỹ thuật cơ bản môn bóng rổ (Các kỹ thuật di chuy n, kỹ 

thuật dẫn bóng, chuyền bóng bằng 1 tay, 2 tay). Các kỹ thuật tại chỗ ném rổ tựa bảng bằng 

1 tay trên cao, kỹ thuật di chuy n 2 bước bật nhảy ném rổ bằng 1 tay trên cao; kỹ thuật 

móc xuôi, móc ngược trong bóng rổ. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn bóng rổ; kỹ 

thuật dẫn bóng nhanh bằng 1 tay, 2 tay; kỹ thuật tại chỗ ném rổ bằng 1 tay trên cao; kỹ 

thuật di chuy n 2 bước bật nhảy ném rổ tựa bảng bằng 1 tay trên cao; tự rèn luyện nâng 

cao th  chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải bóng rổ phong trào. 

e) Võ Vovinam 

 Điều kiện tiên quyết: GDTC1 

 Nội dung học phần: Các đòn đấm và đòn đá, các bài tập th  lực trong Vovinam, từ đó 

tập luyện về quyền pháp (long hổ quyền); Các nguyên lý cơ bản, nguyên lý kỹ thuật; 

phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài của môn vovinam. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn võ Vovinam 

(Tư thế chuẩn bị, các kỹ thuật động tác cơ bản về trung bình tấn; chảo mã tấn; đinh tấn và 

hạc tấn cũng như các đòn đấm và đòn đá; quyền pháp; các bài tập th  lực trong Vovinam); 

tự rèn luyện nâng cao th  chất; có khả năng tổ chức thi đấu, làm trọng tài giải Vovinam  

phong trào. 

9.19. Giáo dục quốc phòng 

a, Đƣờng lối quân sự của Đảng,      3 ĐVHT  

 Điều kiện tiên quyết: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
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 Nội dung học phần: Quan đi m Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, 

quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân; Chiến tranh 

nhân dân bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp kinh tế - xã hội 

với quốc phòng - an ninh; Nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng phân tích nguồn gốc, bản chất chiến tranh, 

tính tất yếu và mục tiêu bảo vệ Tổ quốc đ  nhận thức đúng quan đi m của Đảng về xây 

dựng nền quốc phòng, an ninh, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng 

vũ trang nhân dân, kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng - an ninh; vận dụng nghệ thuật 

quân sự trong bảo vệ Tổ quốc. 

b, Công tác quốc phòng, an ninh,      3 ĐVHT 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Phòng chống "diễn biến hòa bình"; Xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, dự bị động viên; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia; Một số nội dung về dân 

tộc, tôn giáo và phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo; bảo vệ an ninh 

quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng nhận thức được âm mưu, thủ đoạn và tham 

gia đấu tranh, phòng chống "diễn biến hòa bình"; vận dụng kiến thức tham gia xây dựng 

lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an 

ninh và giữ gìn trật tự xã hội; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.  

c, Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC),  

2 ĐVHT. 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Điều lệnh đội ngũ và ba môn quân sự phối hợp; bản đồ quân sự; 

một số loại vũ khí bộ binh; Thuốc nổ; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; Cấp cứu ban đầu 

vết thương chiến tranh; Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự, các tư thế 

vận động trong chiến đấu; tính năng, tác dụng và kỹ thuật bắn súng AK (CKC) với mục 

tiêu cố định ban ngày. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng thực hiện được các bước, động tác đội ngũ 

đơn vị; sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí, bản đồ địa hình; vận dụng kiến thức 

chiến thuật bộ binh; biết phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn; thành thạo kỹ thuật băng bó, 

chuy n thương; biết bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng ti u liên AK. 

9.20. Sinh hóa động vật/Animal Biochemistry           2 TC (15; 20;10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Cấu tạo, tính chất và chức năng sinh học của protein, lipit, gluxit, 

axit nucleic và vitamin trong cơ th  sinh vật. Vitamin. Enzim và sự xúc tác sinh học. Cấu 

tạo hóa học và cơ chế tác dụng của hormone. Đại cương sự trao đổi vật chất và năng lượng 

sinh học. Sự chuy n hoá protein, lipit, gluxit, axit nucleic trong cơ th  động vật.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được cấu tạo hóa học, một số tính chất và 

chức năng sinh học của các chất trong cơ th  sinh vật (protein, lipid, glucid, vitamin, 

hormone, enzym); Giải thích đặc tính chung của quá trình trao đổi chất và năng lượng trong 

cơ th  sống. Định tính, định lượng được thành phần của protein, lipit trong mẫu phân tích. 

9.21. Động vật học/Zoology        3TC (21; 30;18) 

Điều kiện tiên quyết: Không. 
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Nội dung học phần: Đại cương về động vật học; Động vật nguyên sinh; Động vật từ 

cận đa bào đến chưa có th  xoang; Động vật nguyên khẩu. Động vật hậu khẩu.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được cấu tạo các cơ quan của động vật phù hợp 

với chức năng và thích nghi với môi trường sống; Làm được tiêu bản và nhận biết được 

một số động vật nguyên. Phân biệt và mô tả được hình thái cấu tạo của một số loài động 

vật phổ biến (thân mềm, giáp xác, cá, chim và thú). Phân biệt được cá th  đực, cá th  cái 

của một số loài động vật (tôm, cua, cá, gà). 

9.22. Giải phẫu gia súc/Animal Anatomy                     3TC (21; 30; 18) 

Điều kiện tiên quyết: Động vật học. 

Nội dung học phần: Vị trí, hình thái, cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan: hệ 

xương, hệ cơ, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, bộ máy tiết niệu - sinh dục, hệ tim mạch, hệ bạch 

huyết, các tuyến nội tiết, hệ thần kinh, cơ quan cảm giác trong cơ th  các loại động vật 

nuôi.  

Năng lực đạt được: Sinh viên xác định được vị trí, cấu tạo, chức năng của các cơ 

quan, bộ phận trong cơ th  gia súc, gia cầm; Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc 

chăm sóc, nuôi dưỡng, chẩn đoán và điều trị bệnh. 

9.23. Tổ chức phôi thai học/Animal Histology and Enbryology      2 TC (15; 20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu động vật 

 Nội dung học phần: Cấu tạo và chức năng của tế bào - đơn vị cơ sở của vật chất sống 

về mặt hình thái, sinh lý, sinh hóa, di truyền. Tổ chức học đại cương: Nghiên cứu hình 

thái, cấu trúc và chức năng của các loại mô cơ bản trong cơ th  động vật. Tổ chức học 

chuyên khoa: Cấu tạo vi th  của các hệ cơ quan trong cơ th  động vật. Phôi thai học: Sự 

phát dục của phôi thai. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên mô tả được cấu tạo vi th , chức năng và hoạt động sinh 

lý của tế bào; Mô tả được đặc đi m cấu tạo và chức năng của các mô cấu tạo nên các hệ cơ 

quan trong cơ th  gia súc, gia cầm; Hi u và trình bày được đặc đi m của quá trình phát 

phát tri n phôi thai của động vật; Vận dụng đươc các kiến thức trên vào công tác chăm 

sóc, nuôi dưỡng và chẩn đoán bệnh học. 

9.24. Sinh lý động vật/Animal physiology    3 TC (21; 30;18) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương, Động vật học 

 Nội dung học phần: Hoạt động và chức năng sinh lý của hệ thống điều khi n. Chức 

năng và cơ chế tác động của các Hormon. Chức năng sinh lý của thần kinh trung ương. 

Stress và sự thích nghi của động vật. Hoạt động và chức năng sinh lý của các hệ cơ quan 

trong cơ th : hệ tiêu hóa, máu và bạch huyết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, chuy n hóa vật chất 

và năng lượng trong cơ th , hệ bài tiết, sinh sản và tiết sữa. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được đặc đi m sinh lý, sinh lý các hệ cơ quan của 

gia súc; Giải thích được mối quan hệ giữa đặc đi m sinh lý và mối quan hệ với chức năng. 

Thực hiện được các thí nghiệm xác định và phân tích các chỉ số sinh lý của vật nuôi; Sử 

dụng một số hormon sinh dục trong điều khi n hoạt động sinh sản của vật nuôi, áp dụng được 

các kiến thức sinh lý đ  xác định các tình trạng bệnh lý ở vật nuôi. 

9.25. Di truyền học /Animal Genetic                            2 TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương 
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 Nội dung học phần: Cơ sở vật chất của di truyền; Các quy luật di truyền và hiện tượng 

tương tác gen;  Di truyền và xác định giới tính ở động vật; Di truyền quần th ; Di truyền số 

lượng; Di truyền miễn dịch; Di truyền tập tính động vật. 

Năng lực đạt được: Mô tả về cấu trúc di tuyền của vật chất di truyền; các thao tác 

trong việc thực hiện làm các tiêu bản NST, tính toán, xác định và giải thích được ý nghĩa 

của một số tham số trong nghiên cứu về di truyền của các tính trạng số lượng.  

9.26. Vi sinh vật trong chăn nuôi -Thú y                                         2 TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết:Không 

 Nội dung học phần: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật; hình thái cấu tạo tế bào vi sinh 

vật nhân sơ; hình thái cấu tạo tế bào vi sinh vật nhân thật; virus;  dinh dưỡng vi sinh vật; 

trao đổi chất và trao đổi năng lượng vi sinh vật; sinh trưởng và phát tri n của vi sinh 

vật.Vai trò của vi sinh vật trong chăn nuôi, hệ vi sinh vật trên cơ th  động vật bình thường. 

Các loại vi sinh vật có lợi và gây hại cho vật nuôi. Đặc tính sinh học của các loài vi sinh 

vật chủ yếu gây ra các bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi, các phương pháp chẩn đoán và 

phòng bệnh cho vật nuôi. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được hình thái cấu tạo tế bào vi sinh vật nhân sơ; 

nhân thật; virus; trao đổi chất và năng lượng vi sinh vật; sinh trưởng và phát tri n của vi 

sinh vật. Trình bày được các đặc tính sinh học, hóa học của các loại vi sinh vật chủ yếu 

gây ra các bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi; Làm tiêu bản nhận, nhuộm và nhận dạng vi 

khuẩn qua hình thái và tính chất bắt màu của một số vi khuẩn gây bệnh; Nuôi cấy, phân 

lập được vi khuẩn, virus trên các môi trường, nhận dạng đặc đi m mọc của chúng trên các 

môi trường nuôi cấy.  

9.27. Bệnh lý thú y/Veterinary pathology    2 TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết:  Sinh lý động vật, Sinh hóa động vật 

 Nội dung học phần: Các khái niệm về bệnh lý; Vòng xoắn bệnh lý; Bệnh lý tế bào; 

Nguyên nhân và cơ chế gây tổn thương tế bào; Rối loạn chuy n hóa của các chất gluxit, 

protit, lipit, nước và chất điện giải; Rối loạn tuần hoàn cục bộ; Một số hiện tượng rối loạn 

tuần hoàn cục bộ thường gặp; Viêm; Rối loạn điều hòa thân nhiệt. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các khái niệm về bệnh lý; Mô tả, giải thích 

được những biến đổi bệnh lý xảy ra ở tế bào bởi các nguyên nhân khác nhau, hiện tượng 

rối loạn chuy n hóa các chất, hiện tượng rối loạn tuần hoàn cục bộ, viêm, sốt và hậu quả 

của nó. Nhận biết được quá trình biến đổi bệnh lý trong một căn bệnh ở gia súc; Mổ khám 

bệnh tích, quan sát được những biến đổi bệnh tích trong mối liên quan với triệu chứng. 

9.28. Dinh dƣỡng động vật/Animal nutrition    2 TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh hoá động vật, Sinh lý động vật 

 Nội dung học phần: Vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thức ăn đối với cơ th  

động vật. Sự chuy n hóa năng lượng thức ăn trong cơ th  động vật, các phương pháp xác 

định giá trị dinh dưỡng thức ăn. Phương pháp xác định nhu cầu dinh dưỡng ở trạng thái 

duy trì, sinh trưởng, mang thai, tiết sữa và đẻ trứng cho gia súc, gia cầm. Tiêu chuẩn ăn và 

phương pháp xây dựng khẩu phần ăn cho gia súc gia cầm. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được vai trò của các chất dinh dưỡng đối với vật 

nuôi bao gồm dinh dưỡng nước, protein và axitamin, carbohydrate, lipid, khoáng và 

vitamin. Nắm được các phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn, Tính toán 

được các bài tập về giá trị dinh dưỡng của thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi. 
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Xác định được hàm lượng một số thành phần dinh dưỡng cơ bản của thức ăn như protein 

thô, xơ thô, béo thô, canxi, photpho, khoáng tổng số... 

9.29. Thức ăn chăn nuôi/Animal Feed                       2 TC (15;20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Dinh dưỡng động vật 

 Nội dung học phần: Phân loại thức ăn. Bản chất các loại thức ăn thường dùng trong 

chăn nuôi và cách sử dụng nó cho gia súc, gia cầm. Thức ăn bổ sung và phụ gia. Các 

phương pháp chế biến dự trữ thức ăn. Phân tích ki m tra đánh giá chất lượng thức ăn chăn 

nuôi. Các chất độc hại trong thức ăn chăn nuôi. Đặc đi m sinh trưởng của cỏ, kỹ thuật 

gieo trồng và sử dụng một số cây họ Đậu, một số giống cỏ Hoà thảo làm thức ăn cho gia 

súc nhai lại. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên có th  phân loại được một số loại thức ăn thường dùng 

trong chăn nuôi, quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp, quy trình chế biến và dự 

trữ một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi;  Hi u và giải thích được: Nguyên lý 

của các phương pháp chế biến dự trữ thức ăn, tác hại và cơ chế tác động của một số chất 

độc và độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi; Đánh giá được chất lượng một số loại 

thức ăn chăn nuôi thông dụng bằng phương pháp cảm quan; Phối hợp được khẩu phần và 

chế biến một số loại thức ăn cho vật nuôi. 

9.30. Chọn và nhân giống vật nuôi/Animal Breeding   2 TC (15;;20,10) 

Điều kiện tiên quyết: Di truyền động vật 

Nội dung học phần: Quan đi m về lịch sử hình thành các giống vật nuôi, quá trình 

thuần hóa vật nuôi. Khái niệm chung về giống vật nuôi. Những đặc trưng của các giống 

vật nuôi. Các vấn đề về chọn lọc. Phương pháp nhân giống thuần chủng, lai giống, ứng 

dụng công nghệ sinh học vào công tác giống vật nuôi. Khái niệm dòng, cận huyết, suy hóa 

cận huyết, ưu thế lai. Khái quát tình hình công tác giống vật nuôi trên thế giới và ở Việt 

Nam. Bảo vệ sự đa dạng sinh học các loài động vật nuôi, nguồn gen động vật. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận biết, phân biệt được những đặc trưng cơ bản của 

các giống vật nuôi, đặc đi m về ngoại hình của một số giống vật nuôi phổ biến hiện nay;  

Thực hiện được các thao tác cơ bản trong việc đo đạc, đánh giá các chiều đo cơ th  của vật 

nuôi; Chọn lọc các giống vật nuôi theo các hướng sản xuất khác nhau; Thực hiện được 

công tác tuy n chọn và ghép đôi giao phối cho các giống vật nuôi. 

9.31. Chăn nuôi lợn/Pig Production     3TC (21;28;20) 

Điều kiện tiên quyết: Chọn và nhân giống vật nuôi, Dinh dưỡng động vật. 

 Nội dung học phần: Tổng quan tình hình chăn nuôi lợn. Nhu cầu dinh dưỡng cho 

từng loại lợn và nguồn thức ăn cho lợn. Phương pháp xây dựng chuồng trại.Kỹ thuật nuôi 

dưỡng chăm sóc, quản lý lợn đực giống, lợn nái sinh sản, lợn con bú sữa và lợn thịt. 

Phương pháp tổ chức, quản lý sản xuất chăn nuôi lợn với quy mô trang trại. 

Năng lực đạt được: Sinh viên phân biệt được các giống lợn phổ biến nuôi tại Việt 

Nam. Xác định được nhu cầu dinh dưỡng đối với từng loại lợn và xây dựng được công 

thức thức ăn phù hợp; Lựa chọn địa đi m, thiết kế được ki u chuồng nuôi, bố trí mặt bằng 

trong khu trang trại chăn nuôi lợn một cách hợp lý; Thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi 

dưỡng chăm sóc các loại lợn và tổ chức, quản lý sản xuất chăn nuôi lợn với quy mô trang 

trại. Đề xuất được quy trình chăn nuôi thích hợp với từng điều kiện cụ th . 

9.32. Chăn nuôi trâu bò/ Cattle Production    3TC (21;28;20) 

Điều kiện tiên quyết: Chọn và nhân giống vật nuôi, Dinh dưỡng động vật. 
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Nội dung học phần: Tổng quan về chăn nuôi trâu bò. Phương pháp đánh giá ngoại 

hình, th  chất. Đặc đi m sinh lý, sinh trưởng, phát tri n của trâu bò sinh sản, vỗ béo, cày 

kéo. Thức ăn và chế biến thức ăn trong chăn nuôi trâu, bò. Các biện pháp kỹ thuật chăm 

sóc, nuôi dưỡng đực giống, trâu bò cái, trâu, bò sữa. trâu bò thit, trâu, bò cày kéo  

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận biết được các giống trâu bò; Biết cách xếp loại 

được các giống trâu bò dựa vào đặc đi m ngoại hình, th  chất của chúng. Xác định được 

nhu cầu dinh dưỡng và kỹ thuật dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho trâu bò. 

9.33. Chăn nuôi gia cầm/Poultry Production    3TC (21;28;20) 

Điều kiện tiên quyết:  Chọn và nhân giống vật nuôi, dinh dưỡng động vật. 

Nội dung học phần: Tổng quan về chăn nuôi gia cầm. Nhu cầu dinh dưỡng cho từng 

loại gia cầm và nguồn thức ăn cho gia cầm. Phương pháp xây dựng chuồng trại cho gia 

cầm. Ý nghĩa, yêu cầu và các chỉ tiêu đánh giá gia cầm. Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc, 

quản lý các loại gia cầm. Phương pháp tổ chức, quản lý sản xuất chăn nuôi gia cầm với 

quy mô trang trại. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận biết được các giống gia cầm; Xác định được nhu 

cầu dinh dưỡng và kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho gia cầm các loại. 

Vận dụng được các kiến thức về phương pháp thu nhặt trứng, chọn trứng ấp, bảo quản 

trứng, khử trùng trứng và đưa trứng vào máy ấp trứng vào quy trình ấp trứng thủ công và 

công nghiệp. 

9.34. Công nghệ sinh sản và thụ tinh nhân tạo/Reproductive Technologies   2 TC (15, 20,10) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý gia súc 

 Nội dung học phần: Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, cấu tạo và chức năng sinh lý của cơ quan 

sinh dục của gia súc, gia cầm. Tinh dịch và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tinh dịch. Ki m 

tra chất lượng tinh dịch và cách bảo quản tinh dịch. Kỹ thuật dẫn tinh cho gia súc gia cầm. Quy 

trình gây rụng trứng đồng pha. Kỹ thuật thu trứng và cấy truyền phôi gia súc. 

Năng lực đạt được: Sinh viên mô tả được cấu tạo và chức năng sinh lý của cơ quan sinh 

dục đực cũng như chu kỳ và bi u hiện động dục ở gia súc; Thực hiện được các thao tác kỹ 

thuật huấn luyện và khai thác, pha chế, đánh giá và bảo tồn tinh dịch và các thao tác thụ 

tinh nhân tạo cho lợn và bò; Mô tả được kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, các bước thực hiện 

kỹ thuật Cloning.   

9.35. Dƣợc lý thú y/Veterinary Pharmacology                         2 TC (15;20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Sinh hóa động vật, Sinh lý động vật. 

 Nội dung học phần: Những khái niệm về dược lý học, nguyên lý sử dụng thuốc, cơ 

chế tác dụng của thuốc và các hình thức gây tác dụng của thuốc. Tính chất chung, tính 

chất tác dụng, chỉ định dùng và cách dùng của thuốc trong điều trị của các thuốc tác dụng 

đến các hệ cơ quan trong cơ th  động vật, thuốc tác động tới quá trình trao đổi chất, thuốc 

kháng sinh, thuốc chống kí sinh trùng, thuốc khử trùng - sát trùng  và Vaccin. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nhận biết, phân biệt được một số loại thuốc thông dụng, 

hi u được cơ chế tác dụng của một số loại thuốc, biết được một số tính chất tác dụng và 

tác dụng phụ một số loại thuốc; lựa chọn, phối hợp sử dụng thuốc một cách hợp lý có hiệu 

quả trong điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm; Đưa được thuốc vào cơ th  gia súc; gia cầm. 

9.36. Chọn một trong ba học phần 

a. Chăn nuôi dê thỏ/Goat and Rabbit Production  2 TC (15;20;10)                

Điều kiện tiên quyết: Chọn và nhân giống vật nuôi, dinh dưỡng động vật. 
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 Nội dung học phần: Tổng quan về chăn nuôi dê thỏ. Nguồn gốc xuất xứ và đặc đi m 

sinh học của dê và thỏ. Ðặc đi m của các giống dê và thỏ phổ biến. Công tác giống dê và 

thỏ. Ðặc đi m dinh dưỡng và thức ăn của dê và thỏ. Chuồng trại nuôi dê và nuôi thỏ. Kỹ 

thuật chăn nuôi dê cái sinh sản, dê sữa, dê thịt. Kỹ thuật chăn nuôi thỏ sinh sản và thỏ thịt. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các đặc đi m sinh học của dê thỏ, phân biệt 

được các giống dê và thỏ, biết cách chọn lọc và nhân giống dê và thỏ. Xác định được nhu 

cầu dinh dưỡng và kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho các loại dê và 

thỏ. 

b. Chăn nuôi chó mèo       2 TC (15;20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Chọn và nhân giống vật nuôi, dinh dưỡng động vật. 

Nội dung học phần: Phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện và khám bệnh 

cho chó mèo. Nguyên nhân, triệu chứng, cách chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường 

gặp ở chó mèo. Một số phẫu thuật thường sử dụng trong thực tế. 

Năng lực đạt được: Sinh viên hi u và vận dụng được các kiến thức cơ bản về chăn 

nuôi chó mèo đ  chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện, phòng và trị bệnh được cho chó mèo. 

c. Chăn nuôi đà điểu và chim     2 TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết: Chọn và nhân giống vật nuôi, dinh dưỡng động vật. 

Nội dung học phần: Tổng quan về ngành chăn nuôi thuỷ cầm, đà đi u, bồ câu, chim 

cút. Nguồn gốc, đặc đi m ngoại hình, sức sản xuất của một số giống thuỷ cầm, đà đi u, bồ 

câu, chim cút.  

Năng lực đạt được: Sinh viên hi u và vận dụng được các kiến thức cơ bản về chăn 

nuôi đà đi u và chim đ  nuôi và sinh sản nhân tạo được một số giống thuỷ cầm, đà đi u, 

bồ câu, chim cút.  

9.37. Chọn một trong hai học phần 

a. Vệ sinh chăn nuôi/Liverstock Hygiene                 2 TC (15;20;10)   

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chăn nuôi. 

 Nội dung học phần: Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Vệ sinh thức ăn và nuôi 

dưỡng gia súc gia cầm. Nguyên tắc xây dựng chuồng trại và quản lý vệ sinh chuồng. Vệ 

sinh gia súc, phương tiện trước và sau vận chuy n. Phương pháp vệ sinh thân th  gia súc, vệ 

sinh trong nuôi dưỡng, chăm sóc đối với từng loại gia súc.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được vệ sinh trong nuôi dưỡng, chăm sóc và sử 

dụng gia súc; vệ sinh khi vận chuy n, giết mổ gia súc và các biện pháp vệ sinh phòng, chống 

dịch bệnh khi có dịch xảy ra. Lựa chọn địa đi m xây dựng, hướng chuồng, các bộ phận 

chuồng nuôi, bố trí mặt bằng khu chăn nuôi; Phân tích được một số chỉ tiêu đánh giá vệ 

sinh nước trong phòng thí nghiệm và xử lý được nguồn nước phục vụ chăn nuôi. 

b. Quản lý chất thải chăn nuôi     2TC (15;20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chăn nuôi 

Nội dung học phần: Tiếp cận hệ thống về quản lý chất thải chăn nuôi, phân tích và 

thiết kế hệ thống thu gom, kho chứa, xử lý, vận chuy n và sử dụng phân cũng như các 

chất thải hữu cơ và nước rửa chuồng trong nông nghiệp. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được  hệ thống quản lý, xử lý chất thải trong chăn 

nuôi hiện nay.  

9.38. Chọn một trong hai học phần 

a. Thức ăn bổ sung và phụ gia/Feed Supplements and Additives 2 TC (15;20;10) 
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Điều kiện tiên quyết: Dinh dưỡng động vật. 

 Nội dung học phần: Đặc đi m một số loại thức ăn bổ sung và phụ gia sử dụng trong 

thức ăn chăn nuôi. Nhóm thức ăn bổ sung dinh dưỡng, nhóm thuốc thú y phòng chống 

bệnh. Chế phẩm sinh học sử dụng trong thức ăn chăn nuôi nâng cao khả năng tiêu hoá, cân 

bằng vi sinh vật đường ruột, khử độc mycotoxin. Thức ăn bổ sung mang tính kỹ thuật, 

thức ăn bổ sung cải thiện tính cảm quan. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được tác dụng và cách sử dụng các nhóm thức ăn bổ 

sung dinh dưỡng, bổ sung mang tính kỹ thuật, cải thiện tính chất cảm quan, nhóm chất 

phòng chống bệnh; Giải thích được cơ sở khoa học và cơ chế tác động của các chất bổ 

sung: urê, axit hữu cơ, probiotics, prebiotics; Thực hiện chế biến một số loại thức ăn bổ 

sung dùng cho chăn nuôi. 

b. Công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp          2 TC (15;20;10)   

Điều kiện tiên quyết: Dinh dưỡng động vật 

Nội dung học phần: Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hình thức công 

nghiệp. Các nguyên liệu, công thức phối chế và các bước trong dây chuyền sản xuất thức 

ăn chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới.  

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp, xây 

dựng được công thức phối trộn thức ăn và tham gia quy trình, dây truyền sản xuất thức ăn 

công nghiệp. 

9.39. Bệnh truyền nhiễm/Veterinary Infectious Diseases  2TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết:  Miễn dịch học Thú y 

 Nội dung học phần: Đặc đi m của bệnh truyền nhiễm và sức đề kháng của cơ th . 

Các điều kiện hình thành dịch. Cơ chế và phương thức truyền bệnh. Các yếu tố ảnh hưởng 

tới quá trình sinh dịch. Nguyên lý và biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm và chống 

dịch. Một số bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virus, nấm gây ra thường gặp trên các đối 

tượng vật nuôi.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các nguyên nhân gây bệnh và bùng phát dịch 

bệnh;  Giải thích được cơ chế gây bệnh và quá trình phát sinh, phát tri n của bệnh dịch; 

Thực hiện được các biện pháp chẩn đoán và đưa ra được quy trình phòng bệnh và phác đồ 

điều trị bệnh truyền nhiễm thường gặp trên vật nuôi. 

9.40. Chọn một trong hai học phần 

a. Miễn dịch học Thú y                                                                    2 TC (15; 20;10)            

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh vật trong chăn nuôi thu y. 

 Nội dung học phần: Khái niệm về miễn dịch, phân loại miễn dịch, miễn dịch không 

đặc hiệu, miễn dịch đặc hiệu, sai lạc miễn dịch và miễn dịch bệnh lý. Các phản ứng huyết 

thanh học dùng trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm. Các loại vaccine trong chăn nuôi. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các khái niệm về miễn dịch, phân loại miễn 

dịch; Giải thích được cơ chế tạo miễn dịch không đặc hiệu, miễn dịch đặc hiệu, sai lạc 

miễn dịch và miễn dịch bệnh lý và nguyên lý sử dụng vaccine trong chăn nuôi; Thực hiện 

được một số phản ứng huyết thanh học dùng trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và quy 

trình phòng bệnh cho vật nuôi bằng vaccine. 

b. Miễn dịch học ứng dụng                                       2 TC (15;20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh vật trong chăn nuôi thú y. 
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Nội dung học phần: Kháng nguyên, đặc tính và phân loại kháng nguyên. Kháng th , 

cấu trúc, chức năng của kháng th , các lớp kháng th , quy luật hình thành kháng th . Sự 

kết hợp giữa kháng nguyên và kháng th . Các phản ứng huyết thanh học dùng trong chẩn 

đoán bệnh truyền nhiễm. Khái niệm và nguyên lý của vacxin.  

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các khái niệm về kháng nguyên, kháng th , 

cấu trúc của kháng nguyên kháng th , biết quy trình thực hiện các phản ứng huyết thanh 

học. 

9.41. Chọn một trong hai học phần 

a. Sản khoa gia súc/Animal Obstettric                            2 TC (15;20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Công nghệ sinh sản và thụ tinh nhân tạo, Dược lý Thú y. 

 Nội dung học phần: Sinh lý sinh sản của vật nuôi như: Cấu tạo chức năng của cơ 

quan sinh dục đực và cái. Sinh lý quá trình thụ tinh, quá trình chửa đẻ của vật nuôi. Kỹ 

thuật đỡ đẻ cho vật nuôi. Các bệnh về sản khoa gia súc. 

 Năng lực đạt được:  Sinh viên nắm được cấu tạo và chức năng sinh lý cơ qua sinh dục 

cái và đặc đi m khi gia súc động dục, sự thụ thai và quá trình phát tri n của phôi – thai; 

Giải thích được cơ chế, nguyên lý gây nên các bệnh về sản khoa; Thực hiện được kỹ thuật 

chẩn đoán các vấn đề về sản khoa và các can thiệp về sản khoa như đỡ đẻ cho lợn, trâu bò; 

bóc tách nhau và điều trị bệnh sản khoa ở vật nuôi. 

b. Sinh sản gia súc/Veterinary theriogenology          2 TC (15;20;10)                      

Điều kiện tiên quyết: Công nghệ sinh sản và thụ tinh nhân tạo, Dược lý Thú y 

Nội dung học phần: Nguyên nhân, triệu chứng, phòng và điều trị các bệnh chính trong 

thời gian mang thai, trong thời gian đẻ, và sau đẻ của gia súc cái. Hiện tượng rối loạn sinh 

sản, không sinh sản của gia súc.  

Năng lực đạt được: Sinh viên chẩn đoán được các bệnh sản khoa và thực hiện được 

các biện pháp phòng, trị và can thiệp sản khoa. 

9.42. Chọn một trong hai học phần 

a. Bệnh ký sinh trùng/Veterinary Parasitology  2 TC (15;20;10)   

Điều kiện tiên quyết: Động vật học, Dược lý Thú y. 

Nội dung học phần: Đặc đi m của ký sinh trùng và bệnh do ký sinh gây nên cho vật 

nuôi, Các phương pháp chẩn đoán, điều trị những bệnh ký sinh trùng thường gây hại cho 

vật nuôi ở nước ta. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các đối tượng ký sinh trùng, ký chủ, đặc đi m 

sinh sản, biến thái, phát dục của ký sinh trùng. Giải thích được cơ chế gây bệnh và lây lan 

bệnh KST trên vật nuôi. Thực hiện được các thao tác chẩn đoán bệnh ký sinh trùng cơ 

bản, các loại thuốc điều trị bệnh ký sinh trùng thông dụng và đưa ra được biện pháp phòng 

trị bệnh ký sinh trùng trên vật nuôi thích hợp. 

b. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y/Veterinary parasitology   

2 TC (15;20;10)     

Điều kiện tiên quyết: Động vật học, Dược lý Thú y. 

Nội dung học phần: Đại cương về kí sinh trùng, vật chủ, con đường truyền bệnh, 

nguyên tắc phòng trừ bệnh kí sinh trùng. Giới thiệu một số bệnh kí sinh trùng chủ yếu ở 

gia súc (sán lá, sán dây, giun tròn, vv) bao gồm: căn bệnh, triệu chứng, bệnh tích, phương 

pháp chẩn đoán và biện pháp phòng chống.  
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Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các kiến thức đại cương về ký sinh trùng; 

Chẩn đoán và điều trị được một số bệnh ký sinh trùng chủ yếu ở gia súc. 

9.43. Chẩn đoán – Bệnh nội khoa /Examin - Internal disease    2 TC (15;20;10)         

Điều kiện tiên quyết:  Bệnh lý thú y, Dược lý thú y. 

 Nội dung học phần: Các khái niệm cơ bản về chẩn đoán. Phương pháp khám lâm 

sàng, phi lâm sàng, các nguyên lý điều trị học thú y. Nguyên nhân, triệu chứng và cách 

điều trị bệnh ở các hệ tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, cơ quan tạo máu, tiết niệu, thần kinh, 

nội tiết. Hiện tượng trúng độc. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được nguyên tắc và thực hiện các bước tiến hành 

chẩn đoán bệnh cho các đối tượng vật nuôi; Giải thích được cơ chế, nguyên lý gây nên các 

bệnh nội khoa; Lên phác đồ điều trị phù hợp cho từng ca bệnh nội khoa cụ th . Đánh giá, 

phán đoán về tiên lượng bệnh đ  có cách xử lý phù hợp.  

9.44. Ngoại khoa thú y/ Surgical Medicine    2 TC (15;20;10)    

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu gia súc, Chẩn đoán nội khoa. 

Nội dung học phần: Đại cương về bệnh ngoại khoa, phẫu thuật ngoại khoa đại cương: 

phương pháp cố định gia súc, nguyên tắc vô trùng, phương pháp gây mê, gây tê, cầm máu 

trong phẫu thuật, phương pháp khâu vá, băng bó vết thương. Một số phẫu thuật ngoại 

khoa chuyên khoa: phương pháp cưa sừng, vá mũi trâu bò bị sứt, phẫu thuật cắt tai thẩm 

mỹ cho chó, phẫu thuật hecni, mổ bụng lấy thai, mổ dạ cỏ, thiến hoạn gia súc gia cầm. 

Một số bệnh ngoại khoa hay gặp ở gia súc và nhiễm trùng ngoại khoa thường gặp.  

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được nguyên tắc, trình tự và các khâu cần thiết khi 

tiến hành một ca phẫu thuật ngoại khoa. Hi u được các quá trình bệnh lý, các triệu chứng 

lâm sàng,... của các bệnh ngoại khoa thú y; Làm được các kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa 

cơ bản như: tiêm, mổ, cầm máu, khâu, gây tê, băng bó vết thương; Chẩn đoán và biết cách 

phẫu thuật, điều trị một số ca bệnh ngoại khoa và nhiễm trùng ngoại khoa thường gặp. 

9.45. Pháp chế thú y/Veterinary regulations                                 2 TC (15;20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Bệnh truyền nhiễm. 

 Nội dung học phần: Luật Thú y 2015. Nghị định 35/2016/NĐ-CP gồm những Điều, 

khoản nhằm giải thích và hướng dẫn cụ th  các Điều, Khoản được đưa ra trong Luật Thú y 

năm 2015. Quy định về thi hành của Pháp lệnh Thú y: công tác quản lý Nhà Nước về công tác 

thú y, công tác thanh tra chuyên ngành về công tác thú y. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các quy phạm pháp luật về Thú y hiện hành;  

Hi u và vận dụng được các điều khoản quy định vào việc phòng chống dịch bệnh và hành 

nghề thú y; Thực hiện được quy trình KDĐV, KSGM, ki m tra VSTY động vật và các sản 

phẩm động vật. 

9.46. Chọn một trong hai học phần 

a. Phƣơng pháp thí nghiệm trong chăn nuôi/Experimental Methods in Animal 

Husbandry                   2 TC (15;20;10)      

Điều kiện tiên quyết: Xác suất thống kê, Phương pháp tiếp cận khoa học. 

 Nội dung học phần: Thiết kế thí nghiệm và các cách thiết kế, thực hiện thí nghiệm 

trong nghiên cứu khoa học, phương pháp phân tích số liệu từ các ki u thiết kế thí nghiệm. 

Tiến trình các loại nghiên cứu trong chăn nuôi thú y, một số tham số thống kê, cách viết đề 

cương và báo cáo nghiên cứu khoa học.` 
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 Năng lực đạt được:  Sinh viên nắm được chức năng, đặc đi m, các loại hình và các 

phương pháp nghiên cứu thí nghiệm, ý nghĩa của các tham số thống kê; Hi u được nguyên 

tắc và phương pháp bố trí thí nghiệm trong chăn nuôi thú y;Thiết kế được các mô hình thí 

nghiệm thuộc lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành; Xử lý số liệu, phân tích, đánh giá và kết 

luận được kết quả nghiên cứu thí nghiệm. 

b. Thiết kế thí nghiệm chăn nuôi/ Experimental Disign in Animal Husbandry          

2 TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết: Xác suất thống kê, Phương pháp tiếp cận khoa học 

Nội dung học phần: Các mô hình thí nghiệm: nhiều nhân tố ki u hoàn toàn ngẫu nhiên 

(randomized), khối ngẫu nhiên (block), trực giao (cross), phân cấp (nested). Các tham số 

thống kê mô tả. Phân tích phương sai nhiều nhân tố (ANOVA) với các mô hình cố định 

(fixed model), hỗn hợp (mixed model), ngẫu nhiên (random model) và ước tính giá trị trung 

bình bình phương bé nhất (LSM). Ki m định X² (Chi-Square Test) và ki m định chính xác 

của Fisher (Fisher Exact Test). Các phần mềm hỗ trợ Excel, Minitab. 

Năng lực đạt được:  Sinh viên biết cách bố trí thí nghiệm theo các mô hình khác nhau 

và ki m định các kết quả thí nghiệm bằng các hàm và các phần mềm chuyên dùng. 

9.47. Chọn một trong hai học phần 

a. Tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi/English in Animal Science    

  2 TC (15;20;10)   

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 3 

Nội dung học phần: Tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi thú y. Rèn luyện kỹ năng đọc 

hi u các văn bản khoa học. Cung cấp cho sinh viên các miền từ, thuật ngữ về chuyên ngành. 

Luyện thực hành hội thoại, viết và dịch một số cấu trúc ngữ pháp thường gặp. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực chăn 

nuôi thú y bằng tiếng Anh. Đọc và nghe hi u các tài liệu, bài giảng tiếng anh liên quan đến 

lĩnh vực chăn nuôi thú y. Sử dụng được tiếng anh trong việc viết và thuyết trình nghiên cứu 

khoa học. 

b. Tiếng La tinh                                            2 TC (15 ;20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Từ vựng cần thiết về tiếng La tinh đ  có th  đọc và hi u được các 

tài liệu bằng tiếng La tinh liên quan đến ngành chăn nuôi thú y.  

Năng lực đạt được : Sinh viên đọc được tên vi khuẩn, thuốc viết bằng tiếng latinh. 

9.48. Chọn một trong hai học phần 

a. Chăn nuôi công nghệ cao                                                2 TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Ứng dụng các quy trình công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi lợn, 

chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm đ  tạo ra năng xuất chăn nuôi cao và các sản phẩm 

chăn nuôi sạch, thân thiện với môi trường. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các quy trình chăn nuôi, ứng dụng các công 

nghệ hiện đại. Biết được hiệu quả của ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi.  

b. Chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi/Applied biology products in animal 

husbandry          2 TC (15;20;10)  

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh vật Thú y, Miễn dịch học thú y. 
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 Nội dung học phần: Khái niệm chế phẩm sinh học. Công nghệ vi sinh trong sản xuất 

chế phẩm sinh học ứng dụng trong chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm. Công nghệ sản 

xuất các chế phẩm sinh học trong phòng trừ dịch bệnh. Chế phẩm sinh học ứng dụng  

trong xử lý môi trường chăn nuôi. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày và nắm được quy trình sản xuất chế phẩm 

sinh học ứng dụng trong chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm. Công nghệ sản xuất 

vaccine; Biết cách sử dụng hợp lý các chế phẩm sinh học trong nuôi dưỡng, phòng bệnh 

và xử lý môi trường chăn nuôi. 

9.49. Chọn một trong ba học phần 

a. Nuôi trồng thủy sản đại cƣơng/Basic Aquaculture  2 TC (15;20;10)

 Điều kiện tiên quyết: Không     

 Nội dung học phần: Đại cương về thủy sản. Kỹ thuật nuôi cá, giáp xác và nhuyễn th  

ở các thủy vực khác nhau nước ngọt, lợ mặn với nhiều hình thức nuôi khác nhau.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được đặc đi m hình thái cấu tạo của động vật 

thủy sản; môi trường sống và các loại thức của động vật thủy sản nuôi; Trình bày và giải 

thích được kỹ thuật nuôi một số loài động vật thủy sản; Phân biệt và mô tả được một số 

loài thủy sản nuôi phổ biến. Thực hiện được thao tác tiêm kích dục tố kích thích cá sinh 

sản nhân tạo. 

b. Trồng trọt đại cƣơng.             2 TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết: Không    

Nội dung học phần: Cấu tạo và chức năng của các cơ quan, các quá trình sống của 

cây. Vai trò của các yếu tố khí hậu đối với cây trồng, ánh sáng và cây trồng, nhiệt độ và 

cây trồng, không khí và cây trồng. Quá trình hình thành đất trồng trọt, đặc đi m vật lý của 

đất, đặc tính hóa học của đất, đặc tính sinh học của đất, một số biện pháp tác động vào đất. 

Vai trò của phân bón trong sản xuất nông nghiệp, phân hóa học, phân hữu cơ. Cơ cấu cây 

trồng, luân canh cây trồng. Giống và chuẩn bị giống, gieo trồng. 

Năng lực đạt được: Sinh viên biết được cấu tạo và các đặc đi m sinh lý cây trồng. Vai 

trò của các yếu tố môi trường, đất, phân bón với cây trồng. Giống và cơ cấu cây trồng. 

c. Lâm nghiệp đại cƣơng/Basic forestry                  2 TC (15;20;10)      

Điều kiện tiên quyết: Sinh thái môi trường 

Nội dung học phần: Khái niệm cơ bản về rừng. Kỹ thuật lâm sinh. Quản lý, bảo vệ và 

sử dụng rừng. Điều tra lâm phần, xác định phương thức kỹ thuật lâm sinh. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được khái niệm cơ bản về rừng,vai trò của rừng. 

Các kỹ thuật trồng rừng, quản lý khai thác và bảo vệ rừng.  

9.50. Chọn một trong ba học phần 

a. Khuyến nông/Agriculture Extension                   2 TC (15;20;10)   

 Điều kiện tiên quyết: Không 

  Nội dung học phần: Đại cương về khuyến nông. Hệ thống tổ chức và các phương 

pháp hoạt động khuyến nông. Tín dụng trong việc phát tri n nông nghiệp nông thôn. Mối 

quan hệ của khuyến nông với công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. 

Khuyến nông và thị trường. Định hướng phát tri n nông nghiệp hàng hoá tập trung của 

các vùng kinh tế. Khuyến nông với bảo vệ môi trường sinh thái. Phương pháp tiếp cận 

khuyến nông. 
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  Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được những vấn đề cơ bản của khuyến nông. 

Giải thích được cách lập kế hoạch tri n khai đánh giá một chương trình dự án khuyến 

nông; Công tác đào tạo và tập huấn chuy n giao tiến bộ kỹ thuật trong khuyến nông; Công 

tác truyền thông trong khuyến nông. Đề xuất được cách khai thác sử dụng các thiết bị 

truyền thông cho các hoạt động khuyến nông trong điều kiện cụ th . 

b. Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn/Establishment and management of 

rural development projects                                                       2 TC (15;20;10)                   

Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Khái quát về dự án và xây dựng dự án, các bước trong việc tiến 

hành xây dựng một dự án theo phương pháp LFA. Các khâu trong việc thẩm định, đánh 

giá và giám sát một dự án. một số phương pháp, công cụ trong việc điều tra, đánh giá và 

thu thâp thông tin cho việc xây dựng, thẩm định và giám sát một dự án phát tri n nông 

thôn.  

Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày chính xác các kiến thức cơ bản về dự án, chu 

trình dự án và quản lý dự án; nội dung, phương pháp xây dựng, phân tích, thẩm định, thực 

hiện, giám sát, và đánh giá dự án phát tri n nông thôn. Xây dựng và hoàn thiện cây vấn 

đề, chuy n cây vấn đề thành cây mục tiêu cho một cộng đồng tại một địa phương xác 

định. Xây dựng khung LFA hoàn chỉnh cho việc xây dựng một dự án phát tri n nông thôn 

với qui mô nhỏ. 

c. Marketing trong chăn nuôi/Livestock Marketing                   2 TC (15;20;10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Những nguyên lý cơ bản của marketing, đặc đi m và các giai đoạn 

Marketing khác nhau. Thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến marketing nông nghiệp. Các 

chiến lược marketing sản phẩm. Chiến lược phân phối sản phẩm trong kinh doanh nông 

nghiệp. 

Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản và nguyên lý về 

marketing, mối quan hệ giữa người bán và người mua thông qua các yếu tố của 

Marketing, đó là sản phẩm, giá, phân phối và chiêu thị cổ động. Vận dụng các kiến thức 

về marketing vào việc phân tích các tình huống cho hoạt động của doanh nghiệp trong các 

lĩnh vực, đặc biệt là chăn nuôi.Áp dụng linh hoạt những thông tin mới trong bối cảnh hội 

nhập vào trong các loại hình kinh tế khác nhau.  

9.51. Thực tập nghề nghiệp/professional training                                

a. Rèn nghề thú y/Veterinary professional training              1 TC (0; 0; 30) 

 Nội dung học phần: Thực hiện các thao tác cơ bản. Các thao tác cơ bản trong chăn 

nuôi thú y gồm 10 bài, thực hiện tại phòng thí nghiệm. Tiêm phòng gia súc gia cầm cho 

các địa phương trong tỉnh. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên thành thạo các thao tác cơ bản trong chăn nuôi thú y 

trong phòng thí nghiệm, thực hiện thành thạo việc tiếp cận, tiêm và bảo quản các loại 

vaccine cho gia súc, gia cầm. 

b. Thực tập giáo trình/Field practice                   1 TC (0; 0; 30)  

 Nội dung học phần: Thực hiện các công việc chăm sóc nuôi dưỡng gia súc gia cầm, 

lại tạo giống, công tác phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi tại các cơ sở nghiên cứu, các 

trang trại chăn nuôi chuyên ngành. 
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 Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các công việc chăm sóc nuôi dưỡng gia 

súc gia cầm, lai tạo giống, công tác phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi. 

c. Công trình tổng hợp/Integrated works                  1TC (0; 0; 30) 

 Nội dung học phần: Thực hiện quy trình chăn nuôi lợn, gà tại trường hoặc các trang 

trại ký kết hợp đồng với trường. 

Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện hoàn chỉnh quy trình chăn nuôi một số đối 

tượng vật nuôi. 

9.52. Khoá luận tốt nghiệp/Graduation thesis                     10 TC (0; 0; 150) 

Sinh viên đảm bảo tiêu chuẩn làm khóa luận theo qui chế đào tạo được bảo vệ kết quả 

nghiên cứu đề tài khóa luận trước Hội chấm khóa luận tốt nghiệp, thành lập theo quyết 

định của Hiệu trưởng. 

10. Danh sách Khoa, bộ môn quản lý học phần 

STT Tên học phần 
Bộ môn quản lý 

học phần 

1 Những nguyên lý cơ bản chủ chủ nghĩa Mác – Lê nin 1 Nguyên lý 

2 Những nguyên lý cơ bản chủ chủ nghĩa Mác – Lê nin 2 Nguyên lý 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng&PL 

4 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Đường lối 

5 Pháp luật đại cương Tư tưởng và PL 

6 Tiếng anh 1 NN KC 

7 Tiếng Anh 2 NN KC 

8 Tiếng Anh 3 NN KC 

9 Toán cao cấp Toán UD 

10 Xác suất - Thống kê Toán UD 

11 Hoá học Hóa học 

12 Tin học đại cương Tin học ứng dụng 

13 Kỹ năng mềm KH Vật nuôi 

14 Sinh học đại cương KH Cây trồng 

15 Phương pháp tiếp cận KH KH Vật nuôi 

16 Sinh thái môi trường KH Vật nuôi 

17 Công nghệ sinh học KH Cây trồng 

18 Giáo dục th  chất 1&2 GDTC 

19 Giáo dục QP GDQP 

20 Sinh hóa động vật KH Vật nuôi 

21 Động vật học KH Vật nuôi 

22 Giải phẫu động vật KH Vật nuôi 

23 Tổ chức và phôi thai học KH Vật nuôi 

24 Sinh lý động vật KH Vật nuôi 

25 Di truyền động vật KH Vật nuôi 
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26 Vi sinh vật trong chăn nuôi – thú y KH Vật nuôi 

27 Bệnh lý thú y KH Vật nuôi 

28 Dinh dưỡng động vật KH Vật nuôi 

29 Thức ăn chăn nuôi KH Vật nuôi 

30 Chọn và nhân giống vật nuôi KH Vật nuôi 

31 Chăn nuôi lợn KH Vật nuôi 

32 Chăn nuôi trâu, bò KH Vật nuôi 

33 Chăn nuôi gia cầm KH Vật nuôi 

34 Công nghệ sinh sản và TTNT KH Vật nuôi 

35 Dược lý thú y/ Dược liệu thú y KH Vật nuôi 

36 
Chăn nuôi dê, thỏ/ Chăn nuôi đà đi u/ Chăn nuôi chó, 

mèo 
KH Vật nuôi 

37 Vệ sinh chăn nuôi/ Quản lý chất thải trong chăn nuôi KH Vật nuôi 

38 
Thức ăn bổ sung và phụ gia/ Công nghệ sản xuất thức ăn 

công nghiệp 
KH Vật nuôi 

39 Bệnh truyền nhiễm KH Vật nuôi 

40 Miễn dịch học thú y/ Miễn dịch học ứng dụng KH Vật nuôi 

41 Sản khoa gia súc/Sinh sản vật nuôi KH Vật nuôi 

42 
Bệnh ký sinh trùng/ Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng 

thú y 
KH Vật nuôi 

43 Chẩn đoán nội khoa KH Vật nuôi 

44 Ngoại khoa thú y KH Vật nuôi 

45 Pháp chế thú y KH Vật nuôi 

46 
PP thí nghiệm trong chăn nuôi/ Thiết kế thí nghiệm trong 

chăn nuôi 
KH Vật nuôi 

47 Tiếng Anh chuyên ngành chăn nuôi/ Tiếng Latinh KH Vật nuôi 

48 
Chăn nuôi công nghệ cao/ Chế phẩm sinh học trong chăn 

nuôi 
KH Vật nuôi 

49 
Nuôi trồng thủy sản đại cương/ Trồng trọt đại cương/ 

Lâm nghiệp đại cương 

KH Vật nuôi, KH 

Cây trồng/ Lâm 

nghiệp 

50 
Khuyến nông/ Lập và quản lý dự án phát tri n nông thôn/ 

Marketing trong chăn nuôi 

Khoa học cây 

trồng/ KH Vật nuôi 

51 Rèn nghề Thú y KH Vật nuôi 

52 Thực tập giáo trình KH Vật nuôi 

53 Công trình tổng hợp KH Vật nuôi 

54 Khóa luận tốt nghiệp KH Vật nuôi 

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

11.1. Phòng thí nghiệm 
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Đáp ứng đủ nhu cầu thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư hoá chất cho thực hiện các 

bài thực hành, thực tập học phần, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh 

viên trong lĩnh vực phân tích thành phần dinh dưỡng của thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu 

thức ăn, sinh lý, sinh hóa vật nuôi, phân tích các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm chăn nuôi, 

ứng dụng công nghệ sinh học chọn tạo, nhân giống và chẩn đoán bệnh vật nuôi. 

11.2. Phòng máy tính 

Trang bị đủ số lượng máy tính (1 người/máy) và các phần mềm xử lý thống kê sinh 

học (Irristat, Mintab), phục vụ thực hành, thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp của sinh 

viên.        

11.3. Điểm liên kết đào tạo   

Xây dựng một số đi m liên kết đào tạo với các cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu 

trong và ngoài tỉnh, tạo địa bàn thực hành, thực tập, tham quan học tập và tri n khai thực  

hiện các đề tài thực tập tốt nghiệp của sinh viên 

11.4. Hệ thống tư liệu, thư viện, mạng internet:  

- Cung cấp đủ số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo cho các học phần (theo danh mục liệt 

kê). trang bị thêm các đầu sách, báo, tạp chí và tài liệu tham khảo khác thuộc lĩnh vực nông lâm ngư 

nghiệp, đáp ứng nhu cầu tham khảo, tra cứu thông tin của giảng viên và học viên. 

- Đảm bảo hệ thống mạng internet thông suốt 24/24 giờ trong ngày, đáp ứng nhu 

cầu tra cứu, cập nhật thông tin tại thư viện và tại phòng học của sinh viên. 

11.5. Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ thực hiện chương trình 

 

T

T 

Tên học 

phần 
Giáo trình&TLTK chính NXB NXB 

1 

Những nguyên 

lý cơ bản chủ 

chủ nghĩa Mác-

Lê nin1 

* TL bắt buộc 

- Bộ GD & ĐT, Giáo trình Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

- Bộ GD & ĐT, Giáo trình Triết học Mác-

Lênin 

* TLTK 

-  C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 20; tập 

42 

 

Chính trị QG, 

H.Nội 

 

Chính trị QG, 

H.Nội 

 

Chính trị QG, 

H.Nội 

 

2009 

 

 

2007 

 

 

2000 

2 

Những nguyên 

lý cơ bản chủ 

chủ nghĩa Mác - 

Lênin 2 

* TL bắt buộc 

- Bộ GD&ĐT, Giáo trình Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

- Bộ GD&ĐT, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-

Lênin 

* TLTK 

 

Chính trị QG, 

H.Nội 

 

 Chính trị QG, 

H.Nội 

 

2009 

 

 

2008 
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- ĐH Quốc gia Hà Nội, Một số chuyên đề về 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 

 

 Lý luận CT 

 

2008 

3 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

* TL bắt buộc 

-  Bộ GD&ĐT , Giáo trình Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN 

* TLTK 

-  Bộ GD&ĐT , Đường lối cách mạng của 

ĐCSVN 

 

Chính trị QG, 

H.Nội 

 

KTQD 

 

2009 

 

 

2008 

4 

Đường lối cách 

mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

* TL bắt buộc 

-  Bộ GD&ĐT,Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

* TLTK 

- Hội đồng Trung ương, Giáo trình Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

 

CTQG, H.Nội  

 

 

CTQG, H.Nội 

 

2009 

 

 

2003 

5 
Pháp luật đại 

cương 

* TL bắt buộc 

-  Lê Minh Toàn , Giáo trình pháp luật đại 

cương 

* TLTK 

-  Lê Văn Minh, Pháp luật đại cương 

 

CTQG 

 

 

L.động 

 

2009 

 

 

2016 

6 Tiếng Anh 1 

* TL bắt buộc 

-  Clive Oxenden, Christina Latham , New 

English File. Elementary 

- Nguyễn Thị Quyết ,Ngữ pháp tiếng Anh căn 

bản – trình độ A, quyển 1 

*TLTK 

-  Raymond Murphy ,Essential Grammar In 

Use 

 

Oxford U. Press 

 

 Thanh Hóa 

 

 

Thời đại 

 

 

 

2016 

7 Tiếng Anh 2 

* TL bắt buộc 

- Clive Oxenden, Christina Latham ,Pre-

intermediate. Oxford University Press 

- Nguyễn Thị Quyết Ngữ pháp tiếng Anh căn 

bản – trình độ B, quy n 2 

*TLTK 

- Raymond Murphy, Essential Grammar In 

Use 

 

Oxford U. Press 

 

Thanh Hóa 

 

 

Thời đại 

 

 

 

 

2016 

8 Tiếng Anh 3 

* TL bắt buộc 

-  Sue Ireland, Joanna Kosta .Target PET 

-  Trịnh Thị Thơm, Rèn luyện kỹ năng Viết (Bổ 

trợ cho bài thi B1 KNLNN VN) 

 

R. Publishing 

Thanh Hóa 

 

 

 

2016 
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*TLTK 

-  Malcom Mann & Steve Taylore-Knowles, 

Destination B1-Grammar and Vocabulary 

 

MacMillan 

 

2008 

9 Toán cao cấp       

* TL bắt buộc 

NNgguuyyễễnn  ĐĐììnnhh  TTrríí,,  TTạạ  VVăănn  ĐĐĩĩnnhh,,  NNgguuyyễễnn  HHồồ  

QQuuỳỳnnhh  .  TTooáánn  hhọọcc  ccaaoo  ccấấpp,,  TTậậpp  11,,  22,,  33   

GD, HN 2002 

10 
Xác suất - 

Thống kê       

* TL bắt buộc 

Phạm Văn Kiều, Lê Thiên Hương . Lý thuyết 

xác suất và thống kê toán học 

GD, HN 2002 

11 Hoá học         Nguyễn Thế Ngôn . Hoá học vô cơ tập 1, 2 ĐHSP, HN 22000044 

12 
Tin học đại 

cương      

* TL bắt buộc 

-  Nguyễn Ngọc Cương, Vũ Chí Quang, Giáo 

trình tin học cơ sở 

- Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học đại 

cương 

*TLTK 

- Dương Minh Quý , Microsoft Office 2007 

 

T.tin & T. thông. 

KTQD 

 

 

Hồng Đức 

 

2015 

 

2012 

 

 

2013 

  

* TL bắt buộc 

- Cẩm nang kinh doanh Harvard, Kỹ năng ra 

quyết định 

Tổng hợp Tp 

 Hồ Chí Minh 

2008 

 

13 Kỹ năng mềm 
- Cẩm năng quản lý hiệu quả, Kỹ năng thuyết 

trình  

Tổng hợp Tp 

 Hồ Chí Minh 

 

2008 

 

  
- Cẩm nang dành cho nhà quản lý, Thúc đẩy 

nhóm làm việc hiệu quả. 

Tổng hợp Tp 

 Hồ Chí Minh 
2008 

  

*TLTK 

 - Business Edge, Quản lý thời gian 

 

 

NXB Trẻ 

 

2007 

  - Business Edge, Giải quyết vấn đề NXB Trẻ 2007 

     

14 

Phương pháp 

tiếp cận khoa 

học 

* TL bắt buộc 

- Vũ Cao Đàm . Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

* TLTK 

- Nguyễn Đình Hiền . BG Phương pháp thí 

nghiệm  

KHKT, HN  

 

 

NN,HN 

1993 

 

 

2004 

15 

Sinh thái môi 

trường 

 

* TL bắt buộc 

- E.P.Odum - Cơ sở sinh thái học  

- Cao Liêm - Sinh thái nông nghiệp và bảo vệ 

môi trường  

 

ĐH và THCN, 

HN 

NN,HN 

 

1987 

 

1997 
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* TLTK 

-  Nguyễn Văn Tấn, Trịnh Văn Thịnh - Nông 

nghiệp bền vững, cơ sở và ứng dụng  

 

NN,HN 

 

1995 

16 
Sinh học đại 

cương      

*TL bắt buộc 

Nguyễn Đăng Phong . Sinh học đại cương  
NN,HN 1999 

17 
Công nghệ 

sinh học 

* TL bắt buộc 

-  Nguyễn Quang Thạch - GT Công nghệ  sinh 

học nông nghiệp  

* TLTK 

-  Đỗ Năng Vịnh - Công nghệ sinh học cây 

trồng  

-  Lê Trần Bình - Công nghệ sinh học thực vật 

trong cải tiến giống cây trồng  

- Phạm Hữu Tôn - GT CNSH trong chọn tạo 

giống cây trồng  

NN,HN 

 

 

 

NN,HN 

 

NN,HN 

 

NN,HN 

2005 

 

 

 

2002 

 

1997 

 

2005 

18 
Sinh hóa động 

vật 

*TL bắt buộc 

-  Nguyễn Văn Kiệm, Nguyễn Văn Kình, 

Nguyễn Văn Mùi .Giáo trình Hóa sinh động 

vật.  

* TLTK 

-  TS.Trần Tố và Ths. Cù Thị Tố Nga  

 Giáo trình Sinh hóa học động vật.  

- Trần Thị Áng. Hóa sinh học.  

 

KHKT 

NN,HN 

 

 

NN,HN 

 

NXB GD 

 

2001 

 

 

 

2005 

 

2008 

19 
Giáo dục th  

chất 1& 2 

*TL bắt buộc 

- Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ, Lý luận và phương 

pháp giảng dạy giáo dục thể chất trong trường học.  

-  Nguyễn Xuân Sinh; Thể dục  

-  Nguyễn Đại Dương, Giáo trình Điền Kinh,. 

-  Nguyễn Viết Minh, Hồ Đắc Sơn, Giáo trình Bóng 

chuyền,. 

- Đinh Khánh Thu, Giáo trình Thể dục Aerobic,   

-  PGS.TS.Trần Đức Dũng, Giáo trình Bóng Đá,  

- Nguyễn Văn Trung; Nguyễn Quốc Quân; Phạm 

Văn Thảo, Giáo trình bóng rổ,. 

- Lê Quốc Ân, Võ sư Nguyễn Văn Chiếu và các 

cộng sự “Giáo trình huấn luyện Vovinam – Việt võ 

đạo (VVN-VVĐ)”  tập 1. 

*TLTK 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (1998), Chạy cự ly ngắn. 

- Trường Đại học TDTT TWI (2000), Giáo trình 

Điền kinh, Nxb TDTT. 

 

Nxb TDTT, Hà Nội 

 

TDTT, Hà Nội. 

Nxb TDTT 

ĐHSP, Hà Nội 

Nxb TDTT 

Nxb Th  dục th  

thao, Hà Nội 

NXB TDTT, Hà 

Nội 

NXB TDTT 

 

 

NXB GD 

NXB TDTT 

NXB TDTT 

 

2000 

 

 

2009 

2006 

2007 

 

2014 

2007 

2002 

 

 

2008 

 

 

1998 
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-  Ủy ban TDT,  Luật Điền Kinh. 2000 

2003 

20 Động vật học 

* TL bắt buộc 

- Thái Trần Bái- Giáo trình Động vật học 

- Trần Tố - Giáo trình Động vật học 

*TLTK 

- Thái Trần Bái, Nguyễn Văn Khang- Động vật 

không xương sống 

- Trần Kiên, Trần Hồng Việt- Động vật không 

xương sống 

 

GD Việt Nam 

Nông nghiệp Hà 

Nội 

GD Việt Nam 

 

GD Việt Nam 

 

2010 

2006 

 

2001 

2001 

21 
Giải phẫu gia 

súc 

*TL bắt buộc 

- Phạm Thị Xuân Vân - Giải phẫu gia súc 
Nông nghiệp 1982 

*TLTK 

- Phạm Thị Xuân Vân - Giải phẫu gia súc cục 

bộ 

Nông nghiệp 1993 

- Nguyễn Bá Tiếp - Giải phẫu vật nuôi 
Học viện Nông 

nghiệp 
2005 

22 
Tổ chức phôi 

thai  

*TL bắt buộc 

- Phạn Trọng Cung – Tổ chức phôi thai học 
Nông nghiệp 1982 

*TL bắt buộc 

- Nguyễn Bá Tiếp - Mô học 

Học viện Nông 

nghiệp 
2010 

23 
Sinh lý động 

vật 

* TL bắt buộc 

- Lê Văn Thọ - Sinh lý học gia súc 

 

NXBNN 

 

1992 

- Hoàng Văn Tiến - Sinh lý gia súc 

* TLTK 
NXBNN Hà Nội 1995 

- Trịnh Hữu Hằng - Sinh học cơ th  động vật NXBĐH QGHN 2001 

24 
Dinh dưỡng 

động vật 

* TL bắt buộc 

- Vũ Duy Giảng - Nguyễn Thị Lương 

Hồng,Tôn Thất Sơn. Dinh dưỡng và thức ăn 

gia súc.  

- Lê Đức Ngoan, 2006. Giáo trình dinh dưỡng 

gia súc.  

* TLTK 

NXBNN Hà Nội  

NXBNN Hà Nội 

1997 

 

2006 

- Dương Thanh Liêm - Thức ăn và dinh dưỡng 

động vật 

NXBNN TP. 

HCM 
2008 

- Tôn Thất Sơn - Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn 

vật nuôi 
NXB Hà Nội 2006 

25 Di truyền động * TL bắt buộc   2001 
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vật - Phan Cự Nhân - Di truyền động vật NXB KHKT HN 

- Phạm Thành Hổ - Di truyền học NXB GD HCM 2001 

* TLTK  

- Đinh Đoàn Đong - Cơ sở di truyền học phân 

tử và tế bào - Di truyền học số lượng 

NXB ĐHQG HN 2009 

- Nguyễn Văn Thiện - Di truyền học số lượng NXB HN 1995 

- Lê Duy Thành - Di truyền học NXB NN 1995 

26 Bệnh lý thú y 

* TL bắt buộc 

- Cao Xuân Ngọc - Giải phẫu bệnh đại cương 

thú y 

NXB Nông 

nghiệp  
1997 

- Nguyễn Quang Tuyên, Trần Văn Thăng - Sinh lý 

bệnh thú y 

NXB Nông 

nghiệp  
2007 

* TLTK 

- Đinh Thị Bích Lân - Sinh lý bệnh thú y 

ĐH Nông Lâm 

Huế 
2008 

27 

Vi sinh vật 

trong chăn 

nuôi - thú y 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Như Thanh và CS - Vi sinh vật thú y 
NXBNN HN 2001 

* TLTK 

- Nguyễn Bá Hiên, Giáo trình Vi sinh vật và 

bệnh truyền nhiễm gia súc, NXB 

 - Phạm Văn Ty, Giáo trình Miễn dịch học, 

NXB  

Nông nghiệp Hà 

Nội  

ĐH Quốc Gia 

2008 

 

2001 

28 
Thức ăn chăn 

nuôi 

* TL bắt buộc 

- Dương Thanh Liêm - Thức ăn và dinh dưỡng 

động vật  

NXBNN TP. 

HCM 
2006 

- Vũ Duy Giảng  - Dinh dưỡng và thức ăn gia 

súc  
NXBNN Hà Nội  1999 

* TLTK 

- Lê Đức Ngoan - Giáo trình Thức ăn gia  

súc 

NXBNN 2005 

29 

 

 

Chọn và nhân 

giống vật nuôi 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Đình Hùng - Chọn giống và nhân 

giống vật nuôi 

 

NXB ĐH Huế 

 

2008 

* TL TK 

- Trần Đình Miên - Chọn giống và nhân giống 

vật nuôi 

NXB NN HN 1992 

- Đặng Hữu Lanh- Cơ sở di truyền chọn giống 

động vật 
NXB NN HN 1992 

- Trần Văn Diễn - Di truyền số lượng NXB NN HN 1995 

30 Chăn nuôi lợn 
* TL bắt buộc 

 - Vũ Đình Tôn  - Giáo trình chăn nuôi lợn 

 

NXB Nông 

 

2009 
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nghiệp HN 

* TLTK 

- Hội chăn nuôi Việt Nam - Cẩm nang chăn 

nuôi gia súc gia cầm 

 

NXB Nông 

nghiệp HN 

2004 

- Lê Hồng Mận - Nghề nuôi lợn siêu nạc 
NXB Nông 

nghiệp HN 
2007 

31 
Chăn nuôi trâu 

bò 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Xuân Trạch - Giáo trình Chăn nuôi 

trâu bò 

NXB NN HN 2006 

* TLTK 

- Nguyễn Xuân Trạch - Chăn nuôi bò sinh sản 
NXB NN HN 2006 

- Đinh Văn Cải - Nuôi bò thịt NXB NN HCM 2007 

32 

Công nghệ 

sinh sản và thụ 

tinh nhân tạo 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Thiện - Cẩm nang thụ tinh nhân tạo 
NXB NN Hà Nội  1999 

* TLTK 

- Hoàng Kim Giao - Sổ tay cấy truyền phôi 

-  Viên chăn nuôi – Jica: Sổ tay thụ tinh nhân 

tạo trâu bò        

NXB NN Hà Nội  

 

2006 

2000 

33 
Chăn nuôi gia 

cầm 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Thị Mai - Giáo trình Chăn nuôi gia 

cầm 

NXB NN Hà Nội 2009 

* TLTK 

- Trần Thanh Vân, Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn 

Thị Thúy  Mỵ-  Giáo trình Chăn nuôi gia cầm 

NXB NN 2015 

- Nguyễn Mạnh Hùng -  Chăn nuôi gia cầm NXB NN Hà Nội 1994 

34 
Chăn nuôi dê 

và thỏ 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Xuân Trạch - Chăn nuôi dê thỏ 
NXB NN HÀ NộI 2000 

* TL bắt buộc 

- Đinh Văn Bình, Nguyễn Quang Sức - Kỹ 

thuật chăn nuôi dê 

NXB NN Hà Nội 2000 

-  Hội chăn nuôi Việt Nam - Cẩm nang chăn 

nuôi gia súc gia cẩm 
NXB NN Hà Nội 2000 

35 Dược lý thú y 

* TL bắt buộc 

- Phạm Khắc Hiếu - Dược lý học thú y 

NXB Nông 

nghiệp 
1997 

* TLTK 

- Bùi Thị Tho - Thuốc kháng sinh và nguyên tắc sử 

dụng 

NXB Hà Nội 2003 

- Phạm Sỹ Lăng - Thuốc và vaccin sử dụng trong NXB NN 2000 
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thú y 

36 
 Vệ sinh chăn 

nuôi 

* TL bắt buộc 

- Đỗ Ngọc Hòe – Giáo trình vệ sinh vật nuôi 

* TLTK 

 - Vũ Đình Vượng và CS- Vệ sinh gia súc 

 

NXB HN  

 

 

NXBNN HN 

 

2006 

 

 

2007 

37 

 Thức ăn bổ 

sung và phụ 

gia 

* TL bắt buộc 

- Vũ Duy Giảng – Thức ăn bổ sung cho gia súc 

gia cầm  

* TLTK 

- Bùi Quang Tuấn – Thức ăn bổ sung và phụ 

gia 

 

NXB NN 

 

 

 

 

2007 

 

 

2010 

38 
Bệnh truyền 

nhiễm 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Bá Hiên và CS - Bệnh truyền nhiễm 

Thú y 

NXB ĐHNN 2012 

* TLTK 

-  Nguyễn Bá Hiên và CS (2008), Giáo trình Vi 

sinh vật - Bệnh truyền nhiễm vật nuôi,  NXB 

Giáo dục, Hà Nội 

- Nguyễn Như Thanh, Trương Quang, Bùi 

Quang Anh , Dịch tễ học thú y. 

 

 

NXB GD HN 

 

NXB Nông 

nghiệp 

 

 

2001 

 

1997 

39 Miễn dịch học 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương- 

Miễn dịch học 

* TLTK 

-  Miễn dịch học ứng dụng – Nguyễn Bá Hiên, 

Trần Thị Lan Hương 

 

NXB Nông 

nghiệp  Hà Nội  

 

NXB Nông 

nghiệp Hà Nội 

2009 

 

 

 

 

2010 

40 
Bệnh sản khoa 

gia súc 

* TL bắt buộc 

- Bạch Đăng Phong - Bệnh ở gia súc sinh sản 

NXB Nông 

nghiệp 
2000 

* TLTK 

- Lê Khắc Thận - Sinh lý sinh sản gia súc 

NXB Nông 

nghiệp 
2000 

- Đàm Văn Tiện - Giáo trình sinh lý gia súc ĐH NL Huế 2008 

41 
Bệnh ký sinh 

trùng 

* TL bắt buộc 

- Phạm Sỹ Lăng – Ký sinh trùng và Bệnh ký 

sinh trùng vật nuôi 

 

NXB GD 

 

 

2009 

 

- Phan Văn Lục – Ký sinh trùng thú y 

* TLTK 

- Phạm Khắc Hiếu - Dược lý học thú y 

NXB NN 

 

NXB NN 

1996 

 

1997 
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42 
Bệnh ngoại 

khoa 

* TL bắt buộc 

- Huỳnh Văn Kháng - Bệnh ngoại khoa 
Nông nghiệp  2003 

- Huỳnh Văn Kháng - Phẫu thuật ngoại khoa 

thú y 
 Nông Nghiệp  1997 

* TLTK 

- Nguyễn Bá Tiếp - Giải phẫu vật nuôi 
NXB Nông nghiệp  2005 

43 
Chẩn đoán 

bệnh nội khoa 

* TL bắt buộc 

- Phạm Ngọc Thạch - Nội khoa gia súc 

 

Nông nghiệp HN 
2006 

- Chu Đức Thắng - Chẩn đoán bệnh gia súc 
ĐH Nông Nghiệp 

HN 
2007 

* TLTK 

- Phạm Khắc Hiếu - Dược lý học thú y 

NXB Nông 

nghiệp 
1997 

44 Pháp chế thú y 

* TL bắt buộc 

-  Quang Minh,  Luật Thú y và các quy định 

mới nhất về nghiệp vụ công tác Thú y -  

* TLTK 

-  Nghị Định 35/CP 2016 

NXB Lao động 2015 

45 

Phương pháp 

thí nghiệm 

trong chăn 

nuôi 

* TLTK 

- Đỗ Đức Lực. Bài giảng phương pháp thí 

nghiệm trong chăn nuôi và thú y 

- NguyễnVăn Thiện– Phương pháp nghiên cứu 

trong chăn nuôi  

- Nguyễn Xuân Trạch, Đỗ Đức Lực- Phân tích 

số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên 

cứu chăn nuôi 

 

NXB Hà Nội 

 

NXB NN 

 

ĐHNông nghiệp 

 

 

2004 

 

1997 

 

 

 

2016 

46 

Chế phẩm sinh 

học dùng trong 

chăn nuôi 

* TL bắt buộc 

-  Nguyễn Xuân Thành. Vi sinh vật học nông 

nghiệp 

* TLTK 

- Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương, Miễn 

dịch học ứng dụng 

 

NXB GD  

 

 

NXB NN 

 

 

2003 

 

 

2009 

 

47 

 Nuôi trồng 

thủy sản đại 

cương 

* TL bắt buộc 

- Kim Văn Vạn – Giáo trình nuôi trồng thủy 

sản đại cương 

* TLTK 

-  Nguyễn Đình Trung – Bài giảng Quản lý chất 

lượng nước trong ao nuôi thủy sản 

-  Lê Đức Ngoan – Giáo trình dinh dưỡng và 

 

NN, HN 

 

 

ĐH Thủy sản NT 

NN, HN 

 

2009 

 

 

2002 

 

2008 
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thức ăn thủy sản 

48  Khuyến Nông 

* TL bắt buộc 

- Nguyễn Văn Long - Giáo trình Khuyến Nông 

* TLTK 

- Tài liệu tậphuấn phương pháp Khuyến nông 

 

ĐH NN HN 

 

 

NXB GD 

 

2008 

 

 

2007 

49 
Marketing 

Nông nghiệp 

* TL bắt buộc 

- Thái Anh Hòa - Giáo trình Marketing nông 

nghiệp. 

* TLTK 

- Lưu Thanh Đức Hải - Marketing ứng dụng 

  

ĐH NL TPHCM 

 

 

NXB GD 

 

2005 

 

 

 

2006 

50 
Tiếng Anh 

chuyên ngành 

* TLTK 

- NguyễnXuânTrạch - ENGLISH forAnimal 

Science and Aquaculture 

- Khoa Chăn nuôi thú y- English for Animal 

Science  

- Lê Thanh Hiền- English for veterinary 

medicine 

- Nguyễn Thị Hải- English for veterinary 

medicine 

 

HVNNVN 

 

ĐHNL Thái 

nguyên 

ĐH NLTPHCM 

 

2007 

 

2011 

 

2007 

 

2017 

51 
Chăn nuôi 

công nghệ cao 

* TLTK 

- Nguyễn Xuân Trạch - Bài giảng "Những tiến 

bộ mới trong chăn nuôi gia súc nhai lại" . 

- Vũ Đình Tôn - Bài giảng "Những tiến bộ mới 

trong chăn nuôi lợn".  

-  Bùi Hữu Đoàn - Bài giảng "Những tiến bộ 

mới trong chăn nuôi gia cầm" . 

 

Học viện NN Việt 

Nam   

 

Học viện NN Việt 

Nam  

Học viện NN Việt 

Nam  

 

2010 

 

 

2012 

 

2014 

12. Các chƣơng trình, tài liệu tham khảo 

12.1. Tài liệu trong nước: 

1.Bộ giáo dục và Đào tạo (2009). Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra. 

2.Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình giáo dục đại học ngành Chăn nuôi.  

3.Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2015). Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo. 

4. Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

http://www1.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chan-

nuoi/chuyen-nganh-khoa-hoc-vat-nuoi-11226.html 

http://www1.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chan-nuoi/chuyen-nganh-khoa-hoc-vat-nuoi-11226.html
http://www1.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chan-nuoi/chuyen-nganh-khoa-hoc-vat-nuoi-11226.html
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http://www1.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chan-

nuoi/chuyen-nganh-chan-nuoi-thu-y-11224.html 

5. Đại học Nông lâm Huế 

http://tuyensinh.huaf.edu.vn/index.php/vi/news/chan-nuoi/chuong-trinh-dao-tao-

chuan-nganh-chan-nuoi-150.html 

http://tuyensinh.huaf.edu.vn/index.php/vi/news/thu-y/chuong-trinh-dao-tao-chuan-

nganh-thu-y-151.html 

6. Đại học Cần Thơ 

http://caab.ctu.edu.vn/webphp/daihoc/CTDT/K40/52620105_Chan_Nuoi_(Chan_N

uoi_Thu_Y).pdf 

http://caab.ctu.edu.vn/webphp/daihoc/CTDT/K40/52620105_Chan_Nuoi_(Cong_N

ghe_Giong_Vat_Nuoi).pdf 

http://caab.ctu.edu.vn/webphp/daihoc/CTDT/K40/52640101_Thu_Y.pdf 

12.2. Tài liệu ngoài nước: 

  1. Colorado State University:https://ansci.agsci.colostate.edu/files/2015/07/FA15-

ANSC-Checksheet-PDF.pdf 

2. NC State University: https://ans.cals.ncsu.edu/undergraduate-courses/ 

13. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình: 

13.1. Chương trình đào tạo ngành được áp dụng: 

- Đào tạo hình thức chính quy tuy n sinh từ học sinh tốt nghiệp THPT theo quy chế 

đào tạo chính quy; 

- Đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên: Áp dụng quy chế đào tạo giáo dục thường 

xuyên và thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 đến 12 tháng; 

- Đào tạo liên thông, văn bằng 2: Áp dụng quy chế đào tạo phù hợp với hình thức đào 

tạo chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 

- Thực hiện việc xét miễn học phần, bảo lưu kết quả học tập theo quy định hiện hành 

đối với các hình thức đào tạo. 

13.2. Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các bộ 

môn tiến hành xây dựng và phê duyệt đề cương chi tiết học phần, trưởng bộ môn phê 

duyệt hồ sơ bài giảng theo quy định; xây dựng kế hoạch chi phí thực hành, thực tập, tham 

quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng cụ thí 

nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khóa đào tạo; chịu trách nhiệm về chất 

lượng đào tạo và chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng ban, trung tâm chức năng liên quan có 

trách nhiệm ki m tra, thẩm định kế hoạch và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho tri n khai 

thực hiện. 

Căn cứ thực tế hiện có và yêu cầu điều kiện về phòng thực hành, thí nghiệm, tài liệu 

dạy học phục vụ đào tạo, Trưởng phòng QT,VT-TB, Giám đốc TT TTTV xây dựng kế 

hoạch mua sắm bổ sung trình Hiệu trưởng quyết định. 

13.3. Phương pháp giảng dạy: Tăng cường tính tự học, kết hợp giữa lý thuyết và thực 

hành, lấy người học làm trung tâm. Hình thức, phương pháp giảng dạy được cụ th  hóa 

trong đề cương chi tiết học phần. 

http://www1.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chan-nuoi/chuyen-nganh-chan-nuoi-thu-y-11224.html
http://www1.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chan-nuoi/chuyen-nganh-chan-nuoi-thu-y-11224.html
http://tuyensinh.huaf.edu.vn/index.php/vi/news/chan-nuoi/chuong-trinh-dao-tao-chuan-nganh-chan-nuoi-150.html
http://tuyensinh.huaf.edu.vn/index.php/vi/news/chan-nuoi/chuong-trinh-dao-tao-chuan-nganh-chan-nuoi-150.html
http://tuyensinh.huaf.edu.vn/index.php/vi/news/thu-y/chuong-trinh-dao-tao-chuan-nganh-thu-y-151.html
http://tuyensinh.huaf.edu.vn/index.php/vi/news/thu-y/chuong-trinh-dao-tao-chuan-nganh-thu-y-151.html
http://caab.ctu.edu.vn/webphp/daihoc/CTDT/K40/52620105_Chan_Nuoi_(Chan_Nuoi_Thu_Y).pdf
http://caab.ctu.edu.vn/webphp/daihoc/CTDT/K40/52620105_Chan_Nuoi_(Chan_Nuoi_Thu_Y).pdf
http://caab.ctu.edu.vn/webphp/daihoc/CTDT/K40/52620105_Chan_Nuoi_(Cong_Nghe_Giong_Vat_Nuoi).pdf
http://caab.ctu.edu.vn/webphp/daihoc/CTDT/K40/52620105_Chan_Nuoi_(Cong_Nghe_Giong_Vat_Nuoi).pdf
http://caab.ctu.edu.vn/webphp/daihoc/CTDT/K40/52640101_Thu_Y.pdf
https://ansci.agsci.colostate.edu/files/2015/07/FA15-ANSC-Checksheet-PDF.pdf
https://ansci.agsci.colostate.edu/files/2015/07/FA15-ANSC-Checksheet-PDF.pdf
https://ans.cals.ncsu.edu/undergraduate-courses/
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13.4. Phương pháp ki m tra, đánh giá: Số bài ki m tra, hình thức ki m tra, thời gian ki m 

tra, hình thức thi kết thúc học phần được quy định cụ th  trong đề cương chi tiết học phần 

và phù hợp với quy chế đào tạo. 

13.5. Chương trình đào tạo được định kỳ rà soát bổ sung, điều chỉnh. Khi cần điều chỉnh 

phải có văn bản đề nghị của Hội đồng khoa kèm theo luận cứ, hồ sơ minh chứng, sản 

phẩm chỉnh sửa, bổ sung gửi về nhà trường (qua phòng Quản lý đào tạo). Chương trình 

chỉ được thực hiện khi Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường thông qua và có Quyết 

định phê duyệt của Hiệu trưởng./. 

 

 HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

PGS,TS Nguyễn Mạnh An 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
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CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 

Ngành đào tạo: Chăn nuôi 

Mã ngành: 52620105 

Trình độ đào tạo: Đại học 
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