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1. KhSi lugng ki6n thrFc toin khof
fn5i \rmg kiiin thrlc toan kho6 150 tin chi (ktr6ng t6 tmi lusng kii5n thfic vA

Gi6o duc th6 chAt vi Gi6o dpc qu6c phdng - an ninh).
CAU TRTC XTTOX THTIC CUA CHUONG rNiXrr

2. Hu6nrg din thgc hiQn chuonrg trinh
Chucrng trinh <ldo t4o d4i hqc hQ chfnh quy nganh Nu6i trOng Thriy san cria

Trudrng Epi hgc Ki€n Giang dugc xdy dpg c6n crl Theo Quyi5t <tinh sO 22IQD-DHKG
ngiry 221t0/2014 cria.HiQu truong Trudng E4i hgc Ki6n Giang ban henh Quy <t[nh <tdo

tao dai hgc vd cao tl6ng hQ chinh quy theo hp th6ng tin chi cria Trudrng Dai hgc Ki6n
Giang.

, Kh5i lugng kitin thrlc cria kho6 hqc 4 n6m ld 150 tin chi (kh6ng tfnh c6c hgc
ph,an GDTC vi GDQP) dugc phan b6 trong 8 hqc ky. K6 ho4ch giang day ctugc dp
kii5n nhu sau:
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I. Ki6n thrric dai cuotr

tr Ki6n thriirc

Kii5n thrlc co s0

Kh6a h$n TNhoflc tuong duong

K5 ho4ch giing d3y

IIgc
ky MN HP TGn hgc phAn s5 rc
I

I5TC

Hgc ph6n bit bu0c 15

Z;05005 Tritit hgc M6c - L6nin
J
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A0s008 Gi6o duc th6 chAt I

D05001 Sinh hqc d4i cucmg - NN J

G05097 Tin hgc co s& 3

F05010 Ti6ne anh I 3

A05041 H6adai cusng A 3

2;06001
Dulng l6i Qu6c phdng vd An Ninh cria Ding CQng
sin Vi0t Nam

2

16TC

Hqc phAn bEt buOc 11

A05027 Lf thuy6t x6c su6t vi th6ng k€ to6n 2

F0s01 I Ti€ns Anh 2 3

A05009 Gi6o duc th6 chAt Z

20s006 Kinh t6 chinh tri Mdc-L0nin 2

z;05007 Chri nghia x6 hOi khoa hgc 2

z;06002 C6ne t6c qu6c phdne an ninh

A05003 Tutuorrg H6 Chi Minh 2

Hqc phAr tp chgn 5

A05040 Vat ly dai cuong B 2

H0s002 Gi6o duc b6o vQ mdi tnr&ng J

H27049 Bi6n <t6i khi h6u 3

3

18TC

Hqc phAn bit buOc l4

206003 Qu6n sg chung vi chii5n thuat, ky thuAt bin sung ngan vi
sr? dung lUu d+n

z;06004 Hi6u bitit chung vd qu6n, binh chring

F05012 Ti6ne Anh 3 3

A0s0l0 Gi6o duc th6 ch6t 3

D06060 Th6ng kO sinh hqc 2

D06006 Thyc vflt 0 nudc 3

D06008 DQng v$t kh6ng xuong s6ng & nudc 3

D06080 Neu Lo?i 3

Hqc phan ttr chqn 4

A05013 ThUc hanh v6n bAn Ti6ng ViQt 2

A05014 Logic hqc tlar cusng 2

A05005 Ph6p luflt d4i cuong 2

4

24TC

Hqc phAn b8t buOc 20

205008 Lich st} D6ng o$ng stui ViQt Nam 2

D06018 Qudn lf ch6t lugng nu0c Nu6i tr6ng Thriy sin 3

D06017 Phdn loai gi6p x6c vd ttQng vflt th6n m6m 2

D060s2 Vi sintr v0t hoc dai cuong - NN 3

D06053 Sinh h6a - NN 3

c06012 Phumg ph6p nghiOn ctnr khoa hgc 2

D06101 TT ei6o titrh co s& 5

Hoc phAn tu chetr 4

c07043 Sitrh hqc nriSn dich 2

D06031 Vi6n th&n vith6ne tin dia $ 2



D06021 Ngu nghiQp tlai cuong 2

,\
\B
,,,

D06028 Sr! dUng vd b6o vQ ngudn lqr thtv san 2

5

23TC

Hgc phAn bet buOc 18

D07003 Cdng tinh vi thi6t bi tons NTTS 3

D06102 Ky thuAt nu6i thtlc 4n tu nhi6n 4

D06010 Sinh th6i thriy sinh 3

D06012 Sinlt l), tlQng v6t thriy san 3

D06014 MO vi phdi <10ng vflt thtiy sin 3

D06024 Anh vEn chuyOn ngfuih thriy san 2
Hgc ph&r t.u chgn t
D07032 Quan trlc vi cinh b6o m6i trudme 2

D07026 O nhi6m mdi trudmg nu6c 3

D07029 Vi sintr vflt"hUrr i,ch 2

6

23TC

Hgc phdn bifbuQc' , 22

D07t87 Dirth dilOnd vi'Thrlc in trone NTTS 4

D07188 Ky thuat sdn xu6t gi6ng vi nu6i c6 bii5n 4

D07189 Ky thuAt nu6i EQng v$t th6n m6m 4

D0700s Di tnrydn vd chgn gi6ng thty san J

D07190 BQnn hgc thriy san 4

D07191 K! thuflt san xuAt gi6ng vd nu6i gi6p x6c 4 =:..
7

2ITC
Hqc phdn bEt buOc l7--I;
D07001 Qui hoach vi quan l)t NTTS 3 d'rua

D0701l K! thuft san xu6t gi6ng vi nudi c6 nu6c nggt 4 HOC

D07019 Kf thu6t san xu6t ei6ng vi tr6ng rong bi6n 3lilitt
D07021 Quen tri doanh nehiQp thriy san 3-4
D06023 Phuong ph6p nghiOn crlu sinh hgc c6 24
c07051 C6ng nghQ sinh hec trong Thtiy san 2

Hgc ph6n tU chqn 4

D07022 Thgc tfp k! thuft nu6i thriy san nu6c nggt 4

D07023 TT Ky thuflt Nu6i h6ng TS nudc m{n, lg 4

8

lOTC

Hpc ph6n tg chgn 10

D2800r I(ho6lufln t6t nehiQp - NTTS l0
D08058 Ti6u lu6n t6t nshi0p - NTTS 4

D08006 Chuy6n d6 chudn ttoan bQnh dQng vflt thty stui 2

D07024 B6o quan sin ph6m sau thu hoach J

D07027
Sr! dtmg vi b6o du0ng fti6t bi <tiQn trong Nu0i tr6ng thriy
sdn

3

D08001 SAn xu6t gi6ne vi nu6i thriy tt6c san 3

D08003 San xudt gi6ng vi nu6i thriy sinh vflt cinh 3

D08005 Quy ho4ch ph6t tri6n thriy san 2

D07030 KI thu6t kh6i th6c thriy san 2

D07031 Thu6c vi h6a chAt trons thty san 2

Cdn crl khung chuorg trinh ddo tpo, sinh yi6n chri clQng sip xep ki5 hoach hpc
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tflp sao cho pht hp vdi khi ndng, nAng [rc cfra mlnh.

C6c hqc phin nh6m ki6tr thrlc gi6o dgc chuy6n nghi$p sC dugc 6p dUng phuorg
phrlp <l6nh gi6 theo quy ch6 hiQn hnn]r, tt eo hudrrg 6p dung cdc phuotrg ph6p giang Aai
vd tl6nh gi6ti€n ti6n.

Sitrtr vi€n tuf theo tinh ch6t ri€ng crla nginh hgc, tu) theo ning lgc, s& tutrng
cta minh d6 sip ,,rp UO tri tham gia cfc l6p b6=i dudng ky nang mAm va tfut theo quy
dinh.

. Chuong utrrh dio tao s€ tluqc diAu chintr nhttnghgc ptrAq ttrOng nfm uong quy tlinlr
bit UuF cria 60 GD&DT cho pht hp vdi qr pMt fi6n kinh t6 xe trQi cri,a khu Wc vi tdt
nudc. Wrr'dlPlhffir'rC
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    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
(Ban hành theo Quyết định số .......................................  ngày ........ tháng.......... năm........... 

của trường Đại học Kiên Giang) 

                 

     Tên chương trình:   Nuôi trồng Thủy sản 

                Trình độ đào tạo:  Đại học 

Ngành đào tạo:  Nuôi trồng Thủy sản; Mã số: 7 62 03 01 

 

1. Mục tiêu 

1.1 Mục tiêu chung:  

Chương trình giáo dục đại học Nuôi trồng Thủy sản cung cấp cho sinh viên môi 

trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo 

đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề 

nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội 

1.2 Mục tiêu cụ thể:  

1.2.1. Kiến thức 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức và khả năng: Tổ chức thực hiện các qui trình 

kỹ thuật sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản thương phẩm, sản xuất thức ăn, 

quản lý môi trường các thủy vực; Tổ chức thực hiện phòng trị bệnh trong nuôi trồng 

thủy sản; Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ những lĩnh vực đã được đào tạo; Tư 

vấn kỹ thuật trong qui hoạch và thiết kế cơ sở nuôi trồng thủy sản; Tổ chức thực hiện 

các dịch vụ liên quan đến nuôi trồng thủy sản, quản lý doanh nghiệp nuôi trồng thủy 

sản qui mô vừa và nhỏ. 

1.2.2. Kỹ năng 

Giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn trong Nuôi trồng Thủy sản; 

1.2.3. Thái độ 

Có bản lĩnh lập trường tư tưởng vững vàng, đáp ứng được yêu cầu đạo đức nghề 

nghiệp và có năng lực tự chủ trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản. 

1.2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Làm việc ở cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm tra chất lượng, các trường đại 

học, cao đẳng, xí nghiệp, nhà máy có liên quan đến lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản. 

1.2.5. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học: Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh; ứng dụng 

tốt công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn phòng và các hoạt động chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra 

Hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như 

sau: 

2.1. Kiến thức 

2.1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 
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  Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối 

của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực 

tiễn đời sống. 

  Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, 

khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.  

  Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học đáp ứng cho các hoạt động chuyên 

môn. 

     2.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành 

  Các kiến thức cơ bản của ngành Nuôi trồng thủy sản về kỹ thuật nuôi và sản 

xuất giống thủy sản, bệnh học, quản lí chất lượng nước, động vật không xương sống ở 

nước, ngư loại, sinh thái môi trường nước, sinh lí và dinh dưỡng động vật thủy sản. 

  Kiến thức cơ bản về thực hiện nghiên cứu khoa học. 

  Kiến thức cơ bản về các kỹ năng thực hành chuyên môn. 

         2.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành 

Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học, toán học, vật lý học và thống 

kê sinh học ứng dụng để học các kiến thức ở trình độ cao hơn. 

Có thể mô tả các phương pháp phân tích, tiến hành đánh giá và quản lý các yếu 

tố môi trường trong nuôi trồng thủy sản. 

Nắm vững kiến thức về của các hệ sinh thái thủy sinh và tính đa dạng của 

nguồn tài nguyên sinh vật thủy sản. 

Có kiến thức về những đặc điểm cơ bản về sinh lý và dinh dưỡng động thực vật 

thủy sinh. 

Giải thích cơ sở khoa học của biện pháp phòng và trị các bệnh thường gặp ở 

động vật thủy sản. 

Vận dụng tốt khối kiến thức về đa dạng sinh học, sinh thái, sinh lý và quản lý 

chất lượng môi trường nước vào thực tiển sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối 

tượng thủy sản có giá trị kinh tế và bảo tồn nguồn lợi sinh vật tự nhiên. 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1 Sử dụng tốt các trang thiết bị để xác định và quản lý môi trường nước trong 

nuôi trồng thủy sản. 

2.2.2 Chọn giống thủy sản; và thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản 

trong sản xuất giống. 

2.2.3 Xây dựng công thức thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng để đạt hiệu quả cao 

trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. 

2.2.4 Thực hiện hoàn chỉnh qui trình nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản 

có giá trị kinh tế hiện nay. 

2.2.5 Nhận biết các dấu hiệu lâm sàng về bệnh và đề ra các giải pháp phòng và 

điều trị một số bệnh thường gặp. 

2.2.6 Tổ chức và quản lý một cơ sở nuôi trồng thuỷ sản. 
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2.2.7 Lựa chọn phương pháp khuyến nông thích hợp cho từng vùng sinh thái, 

từng đối tượng nuôi tại địa phương. 

2.2.8 Kỹ năng trình bày và giao tiếp: có khả năng giao tiếp, giao dịch với các 

đối tượng khác nhau, có khả năng thuyết trình được các vấn đề liên quan đến Nuôi 

trồng Thủy sản. 

2.2.9 Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; khả 

năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể. 

2.2.10 Kỹ năng nghiên cứu: có khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ 

tốt cho công tác. 

2.2.11 Nhanh nhạy trong việc nắm bắt, xử lý, giải quyết các vấn đề, các tình 

huống phát sinh trong thực tế về sản xuất. 

2.2.12 Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, đạt tối 

thiểu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

2.2.13 Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công 

việc, đạt chuẩn A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.3.1 Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo. 

2.3.2 Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2.3.3 Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau. 

2.3.4 Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2.3.5 Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật. 

2.3.6 Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực 

đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

1 Z05005 Triết 

học 

Mác - 

Lênin 

X          X X X 
      

X 
  

A05008 Giáo 

dục thể 

chất 1 

X             X 
        

D05001 Sinh 

học đại 

cương - 

NN 

X 
        

X X 
           

 Z06001 Đường 

lối 

quân sự 

của 

Đảng 

X 
         

X X X 
      

X 
  

F05010 Tiếng 

anh 1  
X 

  
X 

   
X 

  
X 

 
X X X X 

  
X 

  
X 

Chọn 2 trong 3 học phần 

A05013 

Thực 

hành 

văn bản 

Tiếng 

Việt 

X 
           

X 
    

X 
  

X 
 

A05005 
Pháp 

luật đại 
X 
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

cương  

A05014 

Logic 

học đại 

cương 

X 
     

X 
 

X X 
   

X 
  

X 
 

X 
 

X X 

2 
F05011 

Tiếng 

Anh 2 
X 

  
X 

   
X 

  
X 

 
X X X X 

  
X 

  
X 

A05009 Giáo 

dục thể 

chất 2 

X             X     X    

Z05006 

 

Kinh tế 

chính 

trị 

Mác-

Lênin 

X          X X X      X X   

Z05007 Chủ 

nghĩa 

xã hội 

khoa 

học 

X          X X X      X X   

Z06002 Công 

tác 

quốc 

phòng 

an ninh 

X          X X X      X X   

A05041 
Hóa đại 

cương 
X   X  X  X X        X X X    
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

A 

G05097 Tin học 

cơ sở 
X   X  X   X  X X X  X X X  X X X X 

Chọn 2 trong 3 học phần 

A05040 

Vật lý 

đại 

cương 

B 

X   X X     X    X     X    

H05002 

Giáo 

dục bảo 

vệ môi 

trường 

X   X  X  X X X    X   X X X    

H27009 

Biến 

đổi khí 

hậu 

X   X  X  X X X    X   X X X    

3 

A05003 

Tư 

tưởng 

Hồ Chí 

Minh 

X          X X X      X X   

Z06003 Quân 

sự 

chung  

X          X X X      X X   

Z06004 Kỹ 

thuật 

chiến 

đấu bộ 

X          X X X      X X   
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

binh và 

chiến 

thuật 
F05012 Tiếng 

Anh 3 
X   X    X   X  X X X X   X   X 

A05010 Giáo 

dục thể 

chất 3 

X             X     X    

D06060 

Thống 

kê sinh 

học 

 X    X    X X   X    X X  X  

D06006 

Thực 

vật ở 

nước  

 X  X X X X X X X       X  X X X X 

D06008 

Động 

vật 

không 

xương 

sống ở 

nước  

 X  X X X X X X X X X     X  X X X X 

D06080 Ngư 

Loại 
 X  X X X X X X X X      X X  X X X 

4 Z05008 Lịch sử 

Đảng 

cộng 

sản Việt 

X          X X X      X X   
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

Nam 

D06018 Quản lý 

chất 

lượng 

nước 

Nuôi 

trồng 

Thủy 

sản  

 X  X X X X X X X X      X X  X X X 

D06017 Phân 

loại 

giáp 

xác và 

động 

vật thân 

mềm  

 X  X X X X X X X X       X  X X X 

D06052 Vi sinh 

vật học 

đại 

cương - 

NN 

 X  X X X X X X X X      X X  X X X 

D06053 Sinh 

hóa - 

NN 

 X  X    X  X             

C06012 Phương 

pháp 
 X    X    X X X X X X X     X X 
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

nghiên 

cứu 

khoa 

học 
D06101 TT giáo 

trình cơ 

sở  

 X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 D07003 Công 

trình và 

thiết bị 

trong 

NTTS  

  X X X X X  X X    X X   X X    

D06102 Kỹ 

thuật 

nuôi 

thức ăn 

tự 

nhiên  

 X  X X X X X X X    X   X X X  X X 

D06010 Sinh 

thái 

thủy 

sinh  

 X X X X  X  X X    X    X X  X X 

D06012 Sinh lý 

động 

vật 

thủy 

 X X X X X X X X X    X     X  X X 
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

sản  

D06014 Mô và 

phôi 

động 

vật 

thủy 

sản 

 X X X X  X  X X    X    X X  X X 

D06024 Anh 

văn 

chuyên 

ngành 

thủy 

sản 

 X X  X    X  X X X  X X X  X X  X 

Chọn 1 trong 3 học phần 

C07043 Sinh 

học 

miễn 

dịch  

 X X X X  X  X X    X    X X  X X 

D06023 Phương 

pháp 

nghiên 

cứu 

sinh 

học cá  

 X  X X X X X X X    X   X    X  

D06028 Sử 

dụng và 
 X  X X    X X       X X   X  
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

bảo vệ 

nguồn 

lợi thủy 

sản  

6 D07187 Dinh 

dưỡng 

và 

Thức 

ăn 

trong 

NTTS 

 X  X X X X X X X    X   X   X X  

D07188 Kỹ 

thuật 

sản 

xuất 

giống 

và nuôi 

cá biển  

  X X X X X X X X    X   X X X  X X 

D07189  Kỹ 

thuật 

nuôi 

Động 

vật thân 

mềm  

  X X X X X X X X    X   X X X  X X 

D07005 Di 

truyền 
  X X X  X  X X    X   X X X  X X 
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

và chọn 

giống 

thủy 

sản  
D07190 Bệnh 

học 

thủy 

sản  

  X X X  X  X X    X   X X X  X X 

D07191  Kỹ 

thuật 

sản 

xuất 

giống 

và nuôi 

giáp 

xác  

  X X X X X X X X    X   X X X  X X 

7 D07001 Qui 

hoạch 

và quản 

lý 

NTTS 

  X X X    X X       X X   X  

D07011 Kỹ 

thuật 

sản 

xuất 

giống 

  X X X X X X X X    X   X X X  X X 
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

và nuôi 

cá nước 

ngọt 
D07019  Kỹ 

thuật 

sản 

xuất 

giống 

và 

trồng 

rong 

biển  

  X X X X X X X X    X   X X X  X X 

D07021  Quản 

trị 

doanh 

nghiệp 

thủy 

sản 

  X X X    X X       X X   X  

Chọn 1 trong 2 học phần 

D07022 Thực 

tập kỹ 

thuật 

nuôi 

thủy 

sản 

nước 

  X X X X X X X X    X    X X  X X 
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

ngọt  

D07023 TT Kỹ 

thuật 

Nuôi 

trồng 

TS 

nước 

mặn, lợ  

  X X X X X X X X    X    X X  X X 

8 Chọn 10TC 

D28001 Khoá 

luận tốt 

nghiệp 

- NTTS  

 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

D08058 Tiểu 

luận tốt 

nghiệp 

- NTTS 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

D08006 Chuyên 

đề 

chuẩn 

đoán 

bệnh 

động 

vật 

thủy 

  X X X X X X X X    X    X X  X X 
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

sản  

C07051 Công 

nghệ 

sinh 

học 

trong 

Thủy 

sản 

  X X X X X X X X X       X  X X X 

D07032 Quan 

trắc và 

cảnh 

báo 

môi 

trường  

  X X      X X   X X    X X X  

D06031 Viễn 

thám và 

thông 

tin địa 

lý  

 X  X   X  X X   X X X X  X X    

D07024 Bảo 

quản 

sản 

phẩm 

sau thu 

hoạch  

  X    X  X X          X X  

D07027 Sử   X X  X   X X       X      
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

dụng và 

bảo 

dưỡng 

thiết bị 

điện 

trong 

Nuôi 

trồng 

thủy 

sản  
D08001 Sản 

xuất 

giống 

và nuôi 

thủy 

đặc sản  

  X X X X X X X X    X    X X  X X 

D08003 Sản 

xuất 

giống 

và nuôi 

thủy 

sinh vật 

cảnh  

  X X X X X X X X    X    X X  X X 

D08005 Quy 

hoạch 

phát 

  X X X    X X       X X   X  
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

triển 

TS 
D07026 Ô 

nhiễm 

môi 

trường 

nước  

  X      X X   X X    X X X  X 

D07030 Kỹ 

thuật 

khái 

thác TS 

  X X X         X     X  X  

D07029 Vi sinh 

vật hữu 

ích  

  X X X X X X X X X       X  X X X 

D06021 Ngư 

nghiệp 

đại 

cương  

 X  X X X X  X X        X   X  

D07031 Thuốc 

và hóa 

chất 

trong 

TS 

  X X X X X X X X X  X    X  X  X  
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HỌC 

KỲ 

MÃ 

HP 

TÊN 

HP 
CHUẨN ĐẦU RA 

      Kiến thức Kỹ Năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

      2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 
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3. Khối lượng kiến thức toàn khoá  

Khối lượng kiến thức toàn khoá 150 tín chỉ (không kể khối lượng kiến thức về 

Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh). 

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

KHỐI KIẾN THỨC 

Tổng 
Kiến thức 

Bắt buộc 

Kiến thức 

tự chọn 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Kiến thức đại cương 35 23.33 31 88.57 4 11.43 

II. Kiến thức chuyên nghiệp 

 Kiến thức cơ sở ngành 44 29.33 31 70.45 13 29.55 

 Kiến thức ngành 61 40.67 57 93.44 4 6.56 

 Khóa luận TN hoặc tương đương 10 6.67 0 0 10 100 

Cộng 150 100         

4. Đối tượng tuyển sinh 

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn 

gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu đủ các điều kiện sau đây đều có thể 

dự thi vào ngành công nghệ sinh học. Cụ thể: 

Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. 

Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định hiện hành. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-ĐHKG ngày 17/07/2018 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kiên Giang về việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ và Quyết định số 374/QĐ-ĐHKG ngày 19/6/2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

6. Cách thức đánh giá 

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công 

tác học vụ của Trường. 
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Xếp hạng Thang điểm 10 Điểm chữ Điểm tín chỉ 

Đạt 

Xuất sắc 9,0 – 10 A 4,0 

Giỏi 8,0 – 8,9 B+ 3,5 

Khá 7,0 – 7,9 B 3,0 

Trung bình khá 6,0 – 6,9 C+ 2,5 

Trung bình 5,0 – 5,9 C 2,0 

Trung bình yếu 4,0 – 4,9 D 1,0 

Không đạt 

Kém < 4,0 F 0 

7. Nội dung chương trình  

 

STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

 1. Kiến thức giáo dục đại cương 

1 

Z05005 
Triết học Mác - 

Lênin 

Học phần giới thiệu khái lược về chủ nghĩa 

Mác-Lênin, thế giới quan và phương pháp 

luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin về 

chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện 

chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

3(45/0/60)  

2 

Z05006 

 

Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

 

Học phần giới thiệu về Học thuyết kinh tế 

của chủ nghĩa Mác-lênin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

Sau khi học xong phần này sinh viên có khả 

năng: 

 - Nắm được căn bản về Học thuyết kinh tế 

của chủ nghĩa Mác-lênin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội chủ 

nghĩa Mác-Lênin, phương pháp luận triết 

học của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

 - Vận dụng được phương pháp luận 

triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin vào đời 

sống; vận dụng được học thuyết kinh tế của 

chủ nghĩa Mác-lênin vào thực tế. 

2(30/0/90)  

3 

 

Z05007 

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

 

Học phần giới thiệu về Học thuyết kinh tế 

của chủ nghĩa Mác-lênin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

Sau khi học xong phần này sinh viên có khả 

năng: 

 - Nắm được căn bản về Học thuyết kinh tế 

2(30/0/90)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

của chủ nghĩa Mác-lênin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội chủ 

nghĩa Mác-Lênin, phương pháp luận triết 

học của chủ nghĩa Mác-Lênin. 

 - Vận dụng được phương pháp luận triết 

học của chủ nghĩa Mác-Lênin vào đời sống; 

vận dụng được học thuyết kinh tế của chủ 

nghĩa Mác-lênin vào thực tế. 

4 

A05003 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống 

về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí 

Minh. 

- Tạo lập những hiểu biết về tư tưởng Hồ 

Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 

hành động của Đảng và của cách mạng nước 

ta. 

- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con 

người mới. 

2(30/0/60)  

5 

Z05008 

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

- Nắm được sự ra đời của Đảng cộng sản 

Việt Nam. 

- Nhận diện được những cơ sở để Đảng 

hoạch định đường lối, quan điểm, chủ 

trương của Đảng. 

- Nắm được đường lối, chủ trương, quan 

điểm của Đảng qua các thời kỳ lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam trong đó chủ yếu tập 

trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi 

mới trên một số lĩnh vực: kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội, đối ngoại…. 

- Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng 

của Đảng. 

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên 

ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết 

những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã 

hội theo đường lối, chính sách, pháp luật 

của Đảng và Nhà nước.  

2(30/0/60)  

6 

F05010 Tiếng Anh 1  

Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, 

cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong Tiếng Anh 

để SV có thể giao tiếp được bằng Tiếng 

Anh trong những tình huống cơ bản. Ngoài 

ra, SV còn được thực hành nghe, nói và viết 

những tình huống Tiếng Anh cơ bản, thông 

dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi 

kết thúc học phần, SV đạt trình độ A1 theo 

khung tham chiếu châu Âu. 

3(45/0/90)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

7 

F05011 Tiếng Anh 2 

Học phần cung cấp cho người học kỹ năng 

giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) về các chủ đề 

như: văn hóa và đất nước, sức khỏe, sở 

thích, tính cách con người, tiền bạc… 

3(45/0/90)  

8 

F05012 Tiếng Anh 3 

Học phần cung cấp cho sinh viên từ vựng, 

cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong Tiếng Anh 

để SV có thể giao tiếp được bằng Tiếng 

Anh trong những tình huống cơ bản. Ngoài 

ra, SV còn được thực hành nghe, nói và viết 

những tình huống Tiếng Anh cơ bản, thông 

dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi 

kết thúc học phần, SV đạt trình độ A2 theo 

khung tham chiếu châu Âu.  

3(45/0/90)  

9 

A05027 

Lý thuyết xác 

suất và thống kê 

toán 

Trang bị cho sinh viên kỹ thuật ứng dụng 

thống kê trong nghiên cứu chuyên ngành, từ 

đó giúp sinh viên có khả năng thực hiện thí 

nghiệm một cách độc lập, biết cách xử lý và 

phân tích số liệu, giải thích kết quả một 

cách hợp lý và có khoa học. 

2(30/0/60)  

10 

A05041 
Hoá đại cương 

A 

Phần 1: Hóa đại cương 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản 

về cấu tạo chất (cấu tạo nguyên tử; liên kết 

hóa học và cấu tạo phân tử; các trạng thái 

tập hợp của vật chất), về cơ sở lý thuyết của 

các quá trình hoá học và hóa lý (nhiệt động 

hóa học; động hóa học; dung dịch phân tử; 

dung dịch điện ly; điện hóa học), làm nền 

tảng cho việc tiếp thu một số học phần cơ sở 

và chuyên ngành có liên quan. 

Phần 2: Hóa hữu cơ 

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản về Hóa học 

hữu cơ nhằm ứng dụng trong thực phẩm, 

bao gồm: Một số vấn đề cơ bản của hóa học 

hữu cơ; Cấu tạo và tính chất cơ bản của các 

hydrocacbon; Cấu tạo và tính chất cơ bản 

của các dẫn xuất hydrocarbon đơn chức và 

đa chức thông dụng 

3(45/0/90)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

11 

G05097 Tin học cơ sở   

Học phần Tin học cơ sở trang bị cho người 

học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về 

công nghệ thông tin: Tổng quan về công 

nghệ thông tin, biểu diễn và xử lý thông tin 

trên máy tính điện tử, tổng quan về máy 

tính; mạng máy tính và Internet; sử dụng hệ 

điều hành; sử dụng bộ phần mềm văn 

phòng.  

Sau khi học xong học phần này, người học 

có khả năng sử dụng thành thạo hệ điều 

hành Microsoft Windows, phần mềm soạn 

thảo văn bản Microsoft Word, phần mềm xử 

lý bảng tính Microsoft Excel, phần mềm tạo 

bản thuyết trình Microsoft PowerPoint; 

đồng thời biết sử dụng các dịch vụ Internet 

để tìm kiếm, trao đổi thông tin. 

3(30/30/60)  

12 

D05001 
Sinh học đại 

cương - NN 

Cung cấp kiến thức cơ bản về đại cương về 

cấu trúc và chức năng của tế bào, sinh học 

cơ thể thực vật và sinh học cơ thể động vật. 

Giới thiệu về cấu tạo cơ thể thực vật, sự 

thích nghi của rễ và lá, phản ứng của thực 

vật và hormone thực vật, sự phát triển của 

thực vật, sự sinh sản của thực vật có hoa. Sự 

phát triển phôi và tổ chức cơ thể động vật; 

hệ thần kinh và thụ cảm; hệ nội tiết; hệ vận 

động; hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ tiêu hoá; 

hệ niệu sinh dục. Khái quát về phân loại 

thực vật và động vật. Đa dạng của sinh giới: 

virus, vi khuẩn, tảo, nấm, địa y, thực vật bậc 

cao và động vật. 

 Học phần thực hành cung cấp cho sinh viên 

khối ngành Sinh học các kiến thức thực 

hành đại cương về nguyên tắc cấu tạo và 

cách sử sụng các loại thiết bị kính quang 

học, thực hiện tiêu bản hiển vi; về cấu trúc, 

chức năng và các hoạt động sống của tế bào 

động vật, thực vật; mô thực vật; các cấu 

trúc, cấu tạo nên cơ thể động vật có xương 

sống. Giải thích được sư đa dạng của thực 

vật bậc cao, động vật không xương sống bậc 

cao trong môi trường tự nhiên. Ứng dụng 

làm cơ sở để học các môn thực tập chuyên 

ngành thuộc các khối Nông Nghiệp, Thuỷ 

Sản, Công Nghệ Sinh học và Sinh học. 

3(30/30/60)  

13 
A05008 

Giáo dục thể 

chất 1 

- Khi tập luyện Điền kinh sẽ tác động đến 

các tổ chức của các cơ quan trong cơ thể 
1(0/30/60)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

người tập, giúp người tập phát triển sức 

khỏe và các tố chất thể lực. Đặc biệt khi tập 

chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, sẽ 

giúp người tập phát triển sức nhanh, sức 

bền, dẻo - khéo léo và khả năng phối hợp 

vận động. Ngoài ra tập luyện Điền kinh còn 

là một quá trình rèn luyện, bồi dưỡng con 

người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm 

lý – ý chí, ý thức, tính kiên trì và dũng 

cảm…  

- Người học sẽ nắm được nguyên lý kỹ 

thuật và kỹ chiến thuật của chạy cự ly ngắn, 

chạy cự ly trung bình, để áp dụng vào trong 

giảng dạy, huấn luyện và trong thi đấu. 

- Trang bị đầy đủ cho người học về phương 

pháp giảng dạy, cách tập luyện Điền kinh và 

những điểm cơ bản trong luật Điền kinh. 

14 

A05009 
Giáo dục thể 

chất 2 

Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào 

trường học nhằm mục đích tăng cường thể 

chất cho học sinh, sinh viên. Hiện nay các 

nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào 

tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại 

hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể 

chất trong nhà trường.  

1(0/30/60)  

15 

A05010 
Giáo dục thể 

chất 3 

a. Lý thuyết:  

- Nắm được lịch sử môn bóng đá, những lợi 

ích do tập luyện môn bóng đá đem lại. 

-  Hiểu và nắm một số điều luật của bóng 

đá 5 người, 11 người. 

-  Phương pháp tổ chức một giải đấu. 

b. Thực hành: 

* Sinh viên nắm vững và thực hiện thành 

thạo 3 động tác kĩ thuật: 

+ Đá má trong bằng lòng bàn chân 

+ Kĩ năng kiểm soát bóng(dẫn bóng luồn 

cọc hoặc tâng bóng) 

+ Kĩ thuật ném biên 

1(0/30/60)  

16 

Z06001 

Đường lối 

Quốc phòng và 

An Ninh của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

- Trang bị những kiến thức cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ 

Tổ quốc, những quan điểm cơ bản của 

Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân, chiến tranh nhân 

nhân, hiểu biết về nguồn gốc, bản chất 

chiến tranh, nghệ thuật đánh giặc của 

3(45/0/90)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

ông cha ta và nghệ thuật quân sự Việt 

Nam từ khi có Đảng. 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về âm 

mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch 

đối với cách mạng Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay, về chiến lược "diễn biến 

hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực 

thù địch; những nội dung chủ yếu địch 

lợi dụng Chủ đề dân tộc và tôn giáo 

chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Trang bị kiến thức về chiến tranh công 

nghệ cao, xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ, lực lượng dự bị động viên, động 

viên công nghiệp quốc phòng, phong 

trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh 

quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã 

hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới, 

biển đảo Việt Nam. 
17 

Z06002 
Công tác quốc 

phòng an ninh 

Giúp người học hiểu được những kiến 

thức cơ bản về phòng chống âm mưu 

diễn biến hòa bình; cách thức xây dựng 

lực lượng dân quân tự vệ; chủ quyền 

biển đảo; các vấn đề về dân tộc, tôn 

giáo; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc; bảo vệ an ninh trật tự và phòng 

chống tội phạm 

2(30/0/60)  

18 

Z06003 Quân sự chung  

Giúp người học nắm và thực hành được 

những kiến thức, kỹ năng kỹ, chiến thuật 

quân sự cơ bản, cần thiết như: bản đồ, 

địa hình quân sự, các phương tiện chỉ 

huy để phục vụ cho nhiệm vụ học tập 

chiến thuật và chỉ huy chiến đấu; tính 

năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo 

quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, 

RPĐ, RPK, B40, B41; đặc điểm tính 

năng, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng 

chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh 

học, vũ khí lửa; vết thương chiến tranh 

và phương pháp xử lý; luyện tập đội 

hình khối; chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công và phòng ngự; thực 

3(20/65/170)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Nội 

dung gồm: sử dụng bản đồ địa hình quân 

sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; 

cấp cứu ban đầu các vết thương chiến 

tranh; đội ngũ đơn vị; từng người trong 

chiến đấu tiến công và phòng ngự; kỹ 

thuật bắn súng bài 1b tiểu liên AK 

19 
 
Z06004 

Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh và 

chiến thuật 

Hiểu được cách tổ chức lực lượng quân, 

binh chủng và lịch sử quân, binh chủng ở 

Việt Nam, tham quan một số đơn vị quân 

sự ở địa phương.  

1 (10/10/40)  

20 

A05005 
Pháp luật đại 

cương  

Học phần trang bị cho người học những 

kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật, 

quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm 

pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và 

biện pháp cưỡng chế đối với các chủ thể vi 

phạm pháp luật; nội dung các ngành luật cơ 

bản và quan trọng của nhà nước Việt Nam 

hiện nay; nhằm rèn luyện cho người học 

sống và làm việc theo pháp luật. 

2(30/0/60) 

Tự 

chọn 4 

TC 

21 

A05013 
Thực hành văn 

bản Tiếng Việt 

Học phần cung cấp cho người học những 

hiểu biết khái quát về văn bản tiếng Việt ở 

cấp độ cao nhất là văn bản. Tập trung hướng 

dẫn sinh viên rèn luyện ngôn ngữ, phương 

pháp tiếp nhận, tạo lập một văn bản khoa 

học thông qua việc thực hiện hệ thống bài 

tập thực hành để rèn luyện ngôn ngữ. Đồng 

thời, giáo dục cho SV thái độ yêu qúi và 

trân trọng tiếng mẹ đẻ; hình thành, phát 

triển kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái quát 

Chủ đề; kĩ năng trình bày một ngôn 

bản/Chủ đề khoa học, đáp ứng yêu cầu học 

tập nghiên cứu. 

2(30/0/60) 

22 

A05014 
Logic học đại 

cương 

Logic học giúp ta nắm vững các quy luật 

logic của tư duy, các hình thức, các phương 

pháp của tư duy đúng, chính xác, cho ta 

phương pháp nhận thức khoa học và bác bỏ 

những luận điệu xảo trá, ngụy biện trong 

đời sống. 

2(30/0/60) 

2.  3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

3.1.  3.2. Kiến thức cơ sở ngành 

23 

A05040 
Vật lý đại cương 

B 

Học phần trang bị cho người học một số 

kiến thức cơ bản và nâng cao về: Cơ học, 

Nhiệt học, Điện từ học, Trường và sóng 

điện từ, Sóng ánh sáng, Thuyết tương đối 

2(30/0/60) 
Tự chọn 

5 TC 
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

Einstein, Quang lượng tử, Cơ học lượng tử, 

Vật liệu điện, từ, quang – laser: phù hợp với 

ngành học để làm nền tảng cho các học 

phần cơ sở và chuyên ngành kỹ thuật; hiểu 

biết và ứng dụng vật lý trong khoa học, 

công nghệ và đời sống. 

24 

H27009 Biến đổi khí hậu 

Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên có hiểu 

biết tổng thể về thực trạng biến đổi khi hậu 

và nước biển dâng trên phạm vi toàn cầu nói 

chung và ở việt nam nói riêng. Kịch bản 

biến đổi khí hậu trong tương lai, những ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu đến môi trường 

tự nhiên và đời sống con người như thế 

nào,con người đã làm gì để ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

3(45/0/90) 

25 

H05002 
Giáo dục bảo vệ 

môi trường 

Học phần cung cấp cho người học khái 

niệm và bản chất môi trường, quan hệ qua 

lại giữa con người với môi trường và tài 

nguyên. Thông qua học phần, người học có 

ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

3(45/0/90) 

26 

C06012 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Trình bày những kiến thức và huấn luyện 

cho sinh viên những kỹ năng cơ bản cách 

tiếp cận thực hiện một đề tài nghiên cứu 

khoa học và viết báo cáo khoa học. Bao 

gồm các nội dung:  

(1) Đại cương về nghiên cứu khoa học;  

(2) Lựa chọn và đặt tên đề tài;  

(3) Xây dưng, chứng minh và trình bày luận 

điểm khoa học;  

(4) Tổ chức thực hiện đề tài;  

(5) Phương pháp viết báo báo khoa học.  

Ngoài ra sinh viên được hướng dẫn các biểu 

mẫu lập kế hoạch nghiên cứu khoa học. 

2(30/0/60)  

27 

D06053 Sinh hóa NN 

Sinh viên học về cấu tạo hóa học của các 

đại phân tử như glucid, lipid, protid, acid 

nucleic, các chất nầy có nhiệm vụ che chở, 

cấu thành các tổ chức của cơ thể. Ngoài các 

đại phân tử này trong cơ thể còn có sự hiện 

diện một số chất dưới hàm lượng rất nhỏ 

nhưng rất quan trọng đó là các Vitamin và 

các Hormon, các chất này giữ vai trò xúc 

tác và điểu hòa các phản ứng xảy ra trong 

cơ thể sinh vật. Giúp sinh viên nghiên cứu 

về sự chuyển hóa các chất,  các quá trình 

trao đổi chất và trao đổi năng lượng, các quá 

trình sinh tổng hợp các chất, các chu trình 

3(30/30/60)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

oxid hóa của các sinh chất có trong động 

vật, thực vật và vi sinh vật. 

28 

D06006 Thực vật ở nước 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức tổng quan về các ngành tảo 

phát triển chủ yếu ở các thủy vực vùng 

Đồng bằng Sông Cửu Long (Hình thái cấu 

tạo, phương thức sinh sản, dinh dưỡng, giá 

trị và phân bố của tảo). Mối quan hệ giữa 

tảo và môi trường nước nhằm mục đích 

quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững sinh 

thái thủy vực. Phương pháp nhận diện và 

phân biệt một số loài tảo thường gặp, sắp 

xếp chúng trong hệ thống phân loại; Sự đa 

dạng của chúng và các mối quan hệ qua lại 

giữa chúng với nhau. Qua đó sinh viên nắm 

được phương pháp nghiên cứu tảo, vai trò 

và ứng dụng của chúng trong nghiên cứu 

nuôi thủy hải sản và các nghiên cứu liên 

quan. 

3(30/30/60)  

29 

D06008 

Động vật không 

xương sống ở 

nước  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về đặc điểm sinh học và sinh thái cơ bản 

của động vật không xương ở nước, về 

phương pháp phân loại và hệ thống phân 

loại động vật không xương ở nước và vai 

trò của chúng đối với nghề Nuôi trồng Thủy 

sản  

3(30/30/60)  

30 

D06052 
Vi sinh học đại 

cương – NN 

Giúp sinh viên nhận biết thế giới vi sinh vật 

chung quanh chúng ta, tìm hiểu quy luật 

phát triển, phòng chống nhóm có hại và 

phát huy tính có lợi cho con người và môi 

trường; môn học này là nền tảng cho nhiều 

ngành học ứng dụng khác liên quan đến vi 

sinh vật như Vi sinh vật và chuyển hóa vật 

chất trong đất, Vi sinh vật Chăn nuôi và Thú 

y, Vi sinh vật Thủy sản và Công nghệ sinh 

học. 

3(30/30/60)  

31 

D06080 Ngư loại  

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về hình thái, giải phẫu và 

phương pháp phân loại cá. Sinh thái học cá, 

phân bố địa lí cá, một số loài cá có giá trị 

kinh tế và là đối tượng được nuôi phổ biến 

hiện nay và các loài có triển vọng trong 

tương lai 

3(30/30/60)  

32 

D06017 

Phân loại giáp 

xác và động vật 

thân mềm  

Học phần cung cấp cho người học đặc điểm 

hình thái, cấu tạo các hệ cơ quan của giáp 

xác và động vật thân mềm. Từ kiến thức 

2(15/30/30)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

được trang bị, người học có thể tiếp cận và 

sử dụng các phương pháp phân loại giáp xác 

và động vật thân mềm. 

33 

D06024 
Anh văn chuyên 

ngành thủy sản 

Cung cấp từ vựng và kiến thức về lĩnh vực 

NTTS, chương trình thiết kế hệ thống nuôi, 

quản lý chất lượng nước, sản xuất giống, 

quản lý chất lượng giống, vấn đề nuôi 

dưỡng, chăm sóc, thu hoạch 

2(30/0/60)  

34 

D06060 
Thống kê sinh 

học  

Trang bị cho người học những ứng dụng cụ 

thể của thống kê vào lĩnh vực sinh học.  Đó 

là  những vấn đề về khảo sát mẫu, bài toán 

ước lượng, bài toán kiểm định, đặc biệt là 

bài toán phân tích phương sai và bố trí thí 

nghiệm đã và đang được dùng như một 

công cụ không thể thiếu trong nghiên cứu 

sinh học. 

2(15/30/30)  

35 

D06023 

Phương pháp 

nghiên cứu sinh 

học cá 

Môn học giúp sinh viên nắm vững các khái 

niệm, nguyên lý và các phương pháp 

thường được sử dụng trong nghiên cứu về 

sinh học cá. Các phương pháp bao gồm: thu 

và cố định mẫu; các phương pháp phân tích 

mẫu trong các nghiên cứu về hình thái phân 

loại, tập tính dinh dưỡng, đặc điểm sinh sản, 

tuổi và sinh trưởng của cá. Môn học cũng 

giúp cho sinh viên có được những kiến thức 

về sinh học quần thể và phương pháp đánh 

giá trữ lượng cá. Phần thực hành sẽ giúp 

sinh viên củng cố lý thuyết, hiểu rõ hơn các 

phương pháp đã học, rèn luyện kỹ năng 

phân tích và đánh giá kết quả. 

2(15/30/60)  

36 

D06101 
TT giáo trình cơ 

sở  

Học phần thực tập giáo trình cơ sở nuôi 

trồng thủy sản cung cấp cho sinh viên 4 

khối kiến thức cơ sở ngành bao gồm thu, 

bảo quản, và phân tích môi trường nước; 

thực vật ở nước; động vật không xương 

sống ở nước. Sinh viên tiếp cận thực tế 

việc thu mẫu ngoài hiện trường gắn kết 

với phân tích mẫu trong phòng thí 

nghiệm, xử lý số liệu và viết báo cáo 

tổng kết nhằm đánh giá chất lượng nước, 

mối quan hệ sinh thái giữa sinh vật và 

môi trường, quan hệ sinh dưỡng trong hệ 

sinh thái. Đánh giá đa dạng sinh học sinh 

vật biển bao gồm thực vật , động vật nổi, 

5(0/225/450)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

động vật đáy, nguồn lợi cá tôm trong hệ 

sinh thái. 
37 

D06021 
Ngư nghiệp đại 

cương  

Môn học ngư nghiệp đại cương được biên 

soạn phục vụ cho nhiều chuyên ngành. Môn 

học bao gồm 5 chương mô tả về tổng quan 

nghề cá, lịch sử phát triển nghề cá, Nước – 

môi trường sống của cá, Nguyên lý nghề 

nuôi cá, những xu hướng, những vấn đề của 

nghề cá. Môn học còn cung cấp các kiến 

thức tổng quan về Nuôi trồng Thủy sản, các 

khái niệm liên quan, tổng quan về nguyên lý 

Nuôi trồng Thủy sản, bệnh học thủy sản và 

ảnh hưởng của nghề nuôi thủy sản đến môi 

trường sinh thái. 

2(30/0/60) 

Tự chọn 

9 TC 

38 

D08005 
Quy hoạch phát 

triển thủy sản  

Học phần cung cấp cho người học: Giúp 

người học hiểu được tình hình phát triển  

nuôi trồng thủy sản trên thế giới và Việt 

Nam; nắm được các khái niệm cơ bản trong 

quy hoạch và quản lý; cách tiếp cận tài 

nguyên, hệ thống quản lý, kinh tế xã hội và 

khoa học kỹ thuật ứng dụng trong NTTS; 

nắm được tiến trình và các bước thực hiện 

quy hoạch NTTS; và các phương pháp và 

công cụ ứng dụng trong quy hoạch phát 

triển thủy sản 

2(30/0/60) 

39 

D07026 
Ô nhiễm môi 

trường nước  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

về nguồn ô nhiễm, các tác nhân gây ô nhiễm 

môi trường nước điển hình, tác động của ô 

nhiễm đến tài nguyên nước và nguồn lợi 

thủy sản; qua đó giúp người học cách nhận 

biết nguồn nước bị ô nhiễm, đề xuất các 

biện pháp quản lý chất lượng nước 

3(45/0/90) 

40 

D07032 

Quan trắc và 

cảnh báo môi 

trường  

Học phần cung cấp cho người học: Biết 

được ý nghĩa và mục tiêu của quan trắc môi 

trường, để phục vụ các hoạt động bảo vệ 

môi trường và phát triển bền vững, trang bị 

kiến thức cho người học các khái niệm về 

môi trường và quan trắc môi trường, có cái 

nhìn tổng quan về môi trường và ảnh hưởng 

của môi trường đến sự sống xung quanh, 

các hệ lụy của suy thoái môi trường gây ra 

cho sự sống, giới thiệu các hình thức ô 

nhiễm môi trường. Nghiên cứu thành lập hệ 

thống quan trắc và cảnh báo môi trường 

nhằm cung câp thông tin, cập nhật hiện 

2(30/0/60) 
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

trạng về môi trường, các giải pháp quản lý 

nhằm giảm thiểu tác động của môi trường 

cũng như những cảnh báo những tác động 

tiêu cực của môi trường có thể gây ra, công 

tác tổ chức tiến hành quan trắc, điều tra, 

nghiên cứu đánh giá và cảnh báo về môi 

trường. 

41 

D07029 
Vi sinh vật hữu 

ích  

Học phần cung cấp kiến thức về vi sinh vật 

hữu ích và các mối quan hệ sinh thái vi sinh 

trong môi trường thủy sinh. Từ kiến thức có 

được người học vận dụng vào thực tế quản 

lý vi sinh trong hệ thống nuôi để giảm thiểu 

các tác nhân vi sinh gây hại và đạt hiệu quả 

cao trong sản xuất 

2(30/0/60) 

42 

D06034 

Marketing nông 

nghiệp ứng 

dụng trong thủy 

sản  

Những nội dung chính của học phần bao 

gồm: những đặc điểm của sản xuất nông 

nghiệp có ảnh hưởng đến chiến lược hay kế 

hoạch marketing; phân tích thực trạng 

marketing của ngành hàng hay sản phẩm 

thủy sản; phân tích thị trường của ngành 

hàng hay sản phẩm thủy sản, bao gồm phân 

tích hành vi tiêu dùng và phân khúc thị 

trường của sản phẩm thủy sản; phân tích 

hành vi sản xuất của nông hộ hay doanh 

nghiệp sản xuất thủy sản; xây dựng chiến 

lược hay kế hoạch marketing pha trộn cho 

ngành hàng hay sản phẩm thủy sản (baogồm 

chiến lược sản phẩm, chiến lược phân phối, 

chiến lược giá và chiến lược chiêu thị), 

thông qua việc sử dụng công cụ phân tích 

ma trận SWOT 

2(30/0/60) 

43 

D06035 Kinh tế thủy sản  

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về kinh tế ứng dụng trong 

ngành thủy sản cùng một số phương pháp 

phân tích kinh tế, dự báo nhu cầu và thị 

trường các sản phẩm thủy sản. Các kiến 

thức liên quan tới quản lý rủi ro cũng được 

trình bày nhằm giúp sinh viên dễ dàng hòa 

nhập hơn với thực tiễn và có khả năng tiếp 

cận tốt hơn khi ra trường 

2(30/0/60) 

44 

D06028 

Sử dụng và bảo 

vệ nguồn lợi 

thủy sản  

Học phần cung cấp những kiến thức chung 

về đa dạng sinh học, tình hình khai thác và 

sử dụng nguồn lợi thủy sản nội địa và nguồn 

lợi hải sản của Việt Nam, phương pháp 

đánh giá nguồn lợi thủy sản và các giải pháp 

duy trì tính đa dạng, tái tạo và quản lý 

2(30/0/60) 
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

nguồn lợi thủy sản. 

45 

C07043 
Sinh học miễn 

dịch  

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về bản chất, cơ chế và 

những nhân tố ảnh hưởng đến hệ miễn dịch 

của người, động vật nói chung và động vật 

thủy sản nói riêng nhằm chống lại các tác 

nhân gây bệnh. Ngoài ra, môn học cũng 

cung cấp những kiến thức về thành tựu và 

triển vọng của việc ứng dụng miễn dịch học 

trong chẩn đoán và phòng ngừa bệnh ở thủy 

sản 

2(30/0/60) 

46 

D06031 
Viễn thám và 

thông tin địa lý  

Giới thiệu cho sinh viên các kiến thức cơ sở 

về đặc điểm, nguyên lý và khả năng ứng 

dụng của công nghệ GIS, viễn thám trong 

quản lý dữ liệu nông nghiệp phục vụ cho 

việc quản lý và phân tích; hỗ trợ cho người 

dân, chính quyền có thể đề xuất các giải 

pháp 

2(30/0/60) 

3.3.  3.4. Kiến thức chuyên ngành 

47 

D06018 

Quản lý chất 

lượng nước 

Nuôi trồng 

Thủy sản  

Học phần cung cấp các kiến thức về các yếu 

tố môi trường nước cần thiết cho động vật 

thủy sản, tác động của các yếu tố môi 

trường lên sinh trưởng phát triển và sinh sản 

của động cật thủy sản, tác động của nuôi 

trồng thủy sản lên môi trường và quản lý 

môi trường trong Nuôi trồng Thủy sản. 

Ngoài ra, học phần còn cung cấp cho người 

học đặc trưng về các qui trình chuyển hóa 

vật chất trong nước ở các hệ thống nuôi, 

tiêu chuẩn, chất lượng nước nuôi trồng thủy 

sản, các biện pháp quản lý và cải thiện chất 

lượng nước nuôi trồng thủy sản. 

3(30/30/60)  

48 

C07051 

Công nghệ sinh 

học trong thủy 

sản  

Môn học nhằm sẽ tập trung thảo luận về các 

ứng dụng của công nghệ sinh học trong di 

truyền thủy sản như quản lý cá bố mẹ, 

nhiễm sắc thể, chuyển gen và những biến 

động về di truyền. 

2(30/0/60)  

49 

D06010 
Sinh thái thủy 

sinh vật 

Môn học đề cặp các tính chất cơ bản của 

môi trường nước và ảnh hưởng cảu các 

nhân tố vô sinh và hữu sinh lên đười sống 

thủy sinh vật. Tổng quan về các nhóm thủy 

sinh vật phổ biến trong các loại hình thủy 

vực; nghiên cứu tập tính sinh thái và vai trò 

của chúng trong hệ sinh thái thủy vực. Trình 

bày các hoạt động sống của thủy sinh vật ( 

3(30/30/60)  
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

hô hấp, dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản 

… chủ yếu đề cặp trên đối tượng tôm, cá) 

và mối quan hệ giữa các quần thể thủy sinh 

vật trong thủy vực tự nhiên. Giới thiệu về 

nguồn gốc thủy sinh vật và các qui luật 

phân bố của thủy sinh vật trong tự nhiên 

cũng như đề cặp ứng dụng trong nghề thủy 

sản. tìm hiểu điều kiện tự nhiên vùng đồng 

bằng sông cửu long, liên hệ ứng dụng trong 

qui hoạch và phát triển thủy sản. 

50 

D06014 

Mô và phôi 

động vật thủy 

sản 

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về đặc điểm, cấu tạo và 

chức năng của các tổ chức mô trong cơ thể 

động vật; các qui luật phát triển phôi và ấu 

thể trên các nhóm động vật thuỷ sản quan 

trọng. Các kiến thức này sẽ phục vụ trực 

tiếp cho các nghiên cứu về sinh học và sản 

xuất giống các đối tượng nuôi. Phần thực 

hành sẽ giúp sinh viên củng cố lý thuyết, 

hiểu rõ hơn khả năng ứng dụng vào thực tế. 

3(30/30/60)  

51 

D06012 
Sinh lý động vật 

thủy sản  

Cung cấp kiến thức về sự phát triển, biến 

đổi và cơ chế hoạt động của các cơ quan 

trong cơ thể động vật thủy sản cũng như 

phương thức điều hòa hoạt động tương tác 

giữa các cơ quan khác nhau trong cơ thể và 

quy luật về mối quan hệ tương hỗ giữa sinh 

vật với các yếu tố môi trường; Kiến thức về 

lý thuyết và thực hành của môn học sẽ giúp 

sinh viên ứng dụng vào việc học các môn 

học tiếp theo, ứng dụng cho nghiên cứu về 

sinh lý, độc tố và sức khỏe của động vật 

thủy sản và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. 

3(30/30/60) 

 

52 

D06102 
Kỹ thuật nuôi 

thức ăn tự nhiên  

Học phần nhấn mạnh về tầm quan trọng của 

thức ăn tự nhiên bao gồm các loài vi tảo, 

luân trùng, Artemia, Moina, Daphnia, … 

trong Nuôi trồng Thủy sản và trong đời 

sống. Thông qua các đặc điểm nhận dạng, 

phân bố, cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản 

của các đối tượng sử dụng làm thức ăn tự 

nhiên đưa đến các phương pháp giữ giống, 

nhân giống và nuôi cấy với nhiều mô hình 

từ đơn giản đến phức tạp, từ năng suất thấp 

đến năng suất cao  

4(30/60/60)  

53 

D07001 
Qui hoạch và 

quản lý NTTS 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

cơ bản về Nuôi trồng Thủy sản; mục tiêu 

kinh tế, xã hội và môi trường của Nuôi 

3(45/0/90) 
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

trồng Thủy sản; quản lý gắn với Nuôi trồng 

Thủy sản; nguyên tắc qui hoạch và lập dự 

án Nuôi trồng Thủy sản; đánh giá: kỹ thuật 

– nông thôn – kinh tê ́và môi trường trong 

quy hoạch và quản lý Nuôi trồng Thủy sản, 

đáp ứng quản lý Nuôi trồng Thủy sản bền 

vững. 

54 

D07003 

Công trình và 

thiết bị trong 

NTTS  

Học phần cung cấp cho người học kiến thức 

cơ bản về điều tra quy hoạch, thiết kế các  

kiến trúc vật trong hệ  thống nuôi trồng thủy 

sản; nhằm giúp người học có thể  tư vấn về 

qui hoạch, xây dựng công trình, lựa chọn và 

sử dụng hiệu quả các thiết bị. 

3(30/30/60) 

 

55 

D07005 

Di truyền và 

chọn giống thủy 

sản  

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về di truyền như cơ sở vật 

chất di truyền và cơ chế xác định giới tính ở 

cá; các qui luật di truyền, các kỹ thuật di 

truyền thực nghiệm và ứng dụng của các kỹ 

thuật này trong việc cải thiện chất lượng 

giống thủy sản. 

3(30/30/60) 

 

56 

D07187 

 Dinh dưỡng và 

Thức ăn trong 

NTTS 

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ 

bản về dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi 

trồng thuỷ sản; về sự chuyển hóa và nguồn 

cung cấp các nhóm chất dinh dưỡng; thành 

phần dinh dưỡng, các yếu tố hạn chế và biện 

pháp khắc phục của các nhóm nguyên liệu; 

ảnh hưởng của phương pháp chế biến lên 

thành phần dinh dưỡng của thức ăn; về 

phương pháp bố trí các thí nghiệm dinh 

dưỡng; phương pháp xây dựng công thức 

thức ăn cho các đối tượng ương, nuôi thủy 

sản. Đồng thời các bài thực tập giúp sinh 

viên làm quen với phương pháp phân tích 

các chỉ tiêu dinh dưỡng trong phòng thí 

nghiệm, cách chế biến thức ăn một cách đơn 

giản và tham quan dây chuyền sản xuất thức 

ăn viên tại nhà máy. Kiến thức của môn học 

sẽ giúp cho sinh viên trong nghiên cứu khoa 

học và ứng dụng trong kỹ thuật nuôi trồng 

thủy sản. 

4(30/60/60) 

 

57 

D07190 
Bệnh học thủy 

sản  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

toàn diện và cơ bản về bệnh học, các yếu tố 

liên quan đến bộc phát bệnh, phương pháp 

chuẩn đoán bệnh và phương pháp phòng trị 

bệnh cho người nuôi trồng thủy sản.Từ đó, 

góp phần hình thành năng lực kiểm soát và 

4(30/60/60) 
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

giải quyết các vấn đề liên quan đến bệnh học 

nói chung và bệnh thủy sản nói riêng. Sinh 

viên có khả năng ứng dụng các kiến thức đã 

học để có các biện pháp phòng bệnh tổng 

hợp và trị bệnh cho các đối tượng nuôi thủy 

sản tại các cơ sở sản xuất, quản lý, dịch vụ 

sau khi ra trường. 

58 

D07011 

Kỹ thuật sản 

xuất giống và 

nuôi cá nước 

ngọt 

Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt là môn 

học kỹ thuật chuyên ngành nhằm cung cấp 

kiến thức căn bản cho sinh viên về lịch sử, 

tiến trình phát triển của nghề nuôi thủy sản 

nước ngọt, những cơ sở lý luận, đặc điểm 

sinh vật học cùng các hình thức và biện 

pháp kỹ thuật tác động vận hành nuôi một số 

loài thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế. 

Môn học còn giúp cho sinh viên khả năng 

ứng dụng, nhận diện những tình huống 

thường gặp trong quá trình sản xuất và quản 

lý các hệ thống nuôi thủy sản nước ngọt phổ 

biến hiện nay. 

4(30/60/60) 

 

59 

D07188 

Kỹ thuật sản 

xuất giống và 

nuôi cá biển  

Học phần kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá 

biển gồm 8 chương: (1) Tổng quan về sản 

xuất giống và nuôi cá biển, (2) Sinh học và 

kỹ thuật nuôi cá chẽm; (3) Sinh học và kỹ 

thuật nuôi cá mú; (4) Sinh học và kỹ thuật 

nuôi cá giò/bóp; (5) Sinh học và kỹ thuật 

nuôi cá chình; (6) Sinh học và kỹ thuật nuôi 

cá măng; (7) Sinh học và kỹ thuật nuôi cá 

đối và (8) Đặc điểm một số loài cá khác có 

tiềm năng nuôi nước lợ. Nội dung chính của 

học phần này chủ yếu cung cấp những 

thông tin về đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản 

xuất giống và nuôi một số đối tượng cá 

nước lợ/mặn được nuôi phổ biến hiện nay 

và các loài cá có tiềm năng. 

4(30/60/60) 

 

60 

D07191  

Kỹ thuật sản 

xuất giống và 

nuôi giáp xác  

Học phần kỹ thuật sản xuất giống và nuôi 

giáp xác gồm 5 chương: (i) Tổng quan về 

sản xuất giống và nuôi giáp xác, (ii) Sinh 

học và kỹ thuật nuôi tôm biển; (iii) Sinh học 

và kỹ thuật nuôi tôm càng xanh; (iv) Sinh 

học và kỹ thuật nuôi cua biển; (v) Sinh học 

và kỹ thuật nuôi tôm hùm. Nội dung của 

học phần này nói về sinh học, kỹ thuật sản 

4(30/60/60) 
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

xuất giống và nuôi một số loài giáp xác 

được nuôi phổ biến hiện nay, từ đó giúp cho 

sinh viên có được những kiến thức cần thiết 

về sản xuất giống và nuôi các loài giáp xác 

để phục vụ cho nghề Nuôi trồng Thủy sản 

sau khi tốt nghiệp. 

61 

D07189  

Kỹ thuật nuôi 

Động vật thân 

mềm  

Học phần KTN Động vật thân mềm bao gồm 

các nội dung về tầm quan trọng và hiện trạng 

của nghề nuôi các đối tượng động vật thân 

mềm đặc biệt là các đối tượng 2 mảnh vỏ ăn 

lọc. Nội dung của học phần cũng bao gồm 

những thông tin về sinh học, sinh sản, sản 

xuất giống và kỹ thuật nuôi các đối tượng có 

giá trị kinh tế phổ biến ở Việt Nam. Ngoài ra 

còn có các nội dung về các tác động của yếu 

tố môi trường, dịch bệnh trên các đối tượng 

nuôi và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với các sản phẩm từ động vật thân mềm. 

4(30/60/60) 

 

62 

D07019  

Sản xuất giống 

và trồng rong 

biển  

Học phần cung cấp vai trò, sử dụng và tình 

hình khai thác về nguồn lợi của rong biển 

trên thế giới. một số biện pháp khai thác và 

bảo vệ nguồn lợi rong biển ở việt nam. Các 

khái niệm cơ bản về rong biển, đặc điểm 

sinh học, biện pháp kỹ thuật sản xuất giống. 

nắm được mối quan hệ giữa môi trường và 

rong biển, phương thức sinh sản và sự phân 

bố của rong biển. các đặc điểm sinh học và 

kỹ thuật nuuoi trồng một số loại rong biển 

có giá trị kinh tế, cũng như các phương 

pháp sử dụng hợp lý các loại hình mặt nước 

để đưa các loài rong biển có giá trị kinh tế 

vào nuôi trồng và những ứng dụng của rong 

biển trong Nuôi trồng Thủy sản. từ những 

kiến thức cơ bản của môn học này, sinh viên 

có thể độc lập nghiên cứu và ứng dụng 

trong ngành Nuôi trồng Thủy sản và các 

lĩnh vực có liên quan. 

3(30/30/60) 

 

63 

D07021  
Quản trị doanh 

nghiệp thủy sản 

Quản trị Doanh nghiệp là một khía cạnh 

quan trọng trong các chuyên ngành nói 

chung, và trong các chuyên ngành thủy sản 

nói riêng; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý tài 

chính, quản lý nhân sự, quản lý vật tư, trang 

thiết bị và quy trình công nghệ, quản lý sản 

phẩm và tiến hành phân phối tiêu thụ sản 

phẩm... nhằm sử dụng các yếu tố trên một 

cách tối ưu phù hợp với từng thời gian và 

3(45/0/90) 
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

điều kiện thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả 

thiết thực cho doanh nghiệp. Môn học vừa 

mang tính tổng hợp vừa mang tính ứng 

dụng. Vì vậy nó có nhiệm vụ nghiên cứu 

các thành tựu của các ngành khoa học khác 

ứng dụng vào lãnh vực thủy sản. Nội dung 

môn học trình bày những vấn đề lý luận và 

thực tiễn. 

64 

D07022 

Thực tập kỹ 

thuật nuôi thủy 

sản nước ngọt  

Học phần tạo điều kiện cho người học tiếp 

cận và thực hành các quy trình sản xuất 

giống, nuôi thương phẩm các đối tượng nuôi 

thủy sản nước ngọt; nhằm giúp người học 

vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế 

nghề nghiệp. 

4(0/180/360) 

Tự 

chọn 4 

TC 65 

D07023 

Thực tập Kỹ 

thuật Nuôi 

trồng Thủy 

sản nước mặn, 

lợ  

Học phần cung cấp cho người học nắm được 

qui trình sản xuất giống và nuôi thương 

phẩm tôm he; sản xuất giống và nuôi cá 

biển; sản xuất giống và nuôi động vật thân 

mềm. 

4(0/180/360) 

3.5.  3.6. Khoá luận tốt nghiệp hoặc tương đương 

66 

D28001 
Khoá luận tốt 

nghiệp - NTTS  

Sinh viên thực hiện nghiên cứu theo đề 

cương đã được thông qua hội đồng chấm đề 

cương luận văn tốt nghiệp. Giúp sinh viên 

thực hiện được một nghiên cứu khoa học về 

chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản qua việc 

làm đề cương nghiên cứu, bố trí thí nghiệm, 

thu thập và phân tích số liệu, biết viết và 

trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học theo 

hình thức luận văn. 

10(0/300/600) 

Tự 

chọn 

10TC 

67 

D08058 
Tiểu luận tốt 

nghiệp - NTTS 

Tiểu luận tốt nghiệp (TLTN) là môn học 

thực hành và áp dụng kiến thức đã học  

để thực hiện một nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực Nuôi trồng thủy sản gồm: thực hiện 

một thí nghiệm; kết quả điều tra, khảo 

sát phỏng vấn, thu thập và xử lý số liệu; 

tổng quan các nghiên cứu trước đây. 

4(0/180/360) 

68 

D08001 

Sản xuất giống 

và nuôi thủy đặc 

sản  

Học phần cung cấp kiến thức và đặc điểm 

sinh học một số loài thuỷ đặc sản, thiết kế  

hệ thống nuôi, sản xuất giống và nuôi một 

số loài thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế cao,  

nhằm giúp người học hiểu và nắm vững cơ 

sở khoa học cũng như áp dụng được những 

kiến thức vào thực tế. 

3(30/30/60) 

69 
D08003 

Sản xuất giống 

và nuôi thủy 

Học phần cung cấp kiến thức và đặc điểm 

sinh học một số loài thuỷ sinh vật cảnh, thiết 
3(30/30/60) 
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

sinh vật cảnh  kế hệ thống nuôi, sản xuất giống và nuôi một 

số loài thuỷ sinh vật cảnh đang thịnh hành và 

có giá trị kinh tế cao. Hơn nữa, thông qua 

môn học này sẽ giúp người học hiểu và nắm 

vững cơ sở khoa học về qui trình sản xuất 

giống và nuôi những thủy sinh vật cảnh cũng 

như biết cách áp dụng được những kiến thức 

vào thực tế 

70 

D08006 

Chuyên đề 

chuẩn đoán 

bệnh động vật 

thủy sản  

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản trong chuẩn đoán bệnh cho 

động vật thủy sản, cũng như hướng dẫn qui 

trình, kỹ thuật chuẩn đoán dựa trên thực tiễn 

sản xuất một số đối tượng thủy sản chủ lực 

hiện nay. 

2(30/0/60) 

71 

D07024 

Bảo quản sản 

phẩm sau thu 

hoạch  

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức chung về thành phần, tính chất của 

nguyên liệu thủy sản sau khi thu hoạch, 

những khái niệm về chất lượng và quản lý 

chất lượng trong thu gom, sơ chế và chế 

biến thủy sản, những yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản. 

Những biến đổi của động vật thủy sản sau 

khi chết, phương pháp thu gom bảo quản sau 

thu hoạch, công nghệ chế biến một số mặt 

hàng thủy sản. 

3(30/30/60) 

72 

D07027 

Sử dụng và bảo 

dưỡng thiết bị 

điện trong Nuôi 

trồng thủy sản  

Học phần cung cấp cho người học về cấu 

tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị 

cơ - điện; lắp đặt hệ thống điện, máy và 

thiết bị cơ - điện; nhằm giúp người học sử 

dụng an toàn và hiệu quả thiết bị điện cơ 

trong Nuôi trồng Thủy sản. 

3(30/30/60) 

73 

D07030 
Kỹ thuật khai 

thác thủy sản  

Học phần cung cấp cho người học:  Môn 

học Kỹ thuật khai thác thủy sản giúp sinh 

viên hiểu biết những kiến thức cơ bản về vật 

liệu chế tạo ngư cụ, tính toán các thông số 

cơ bản của ngư cụ; nguyên lý đánh bắt, cấu 

tạo và kỹ thuật khai thác của các loại ngư cụ 

khai thác chính của Việt nam 

2(30/0/60) 

74 

D07031 

Thuốc và hóa 

chất trong thủy 

sản  

Học phần cung cấp cho người học những 

kiến thức dược lý học của thuốc và hóa chất, 
2(30/0/60) 
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STT Mã HP Học phần 
Nội dung cần đạt được của từng học phần 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức: 

Số tín chỉ 

(Số tiết 

LT/TH/Tự 

học) 

Ghi 

chú 

cơ chế tác động của thuốc và hóa chất cũng 

như phương pháp sử dụng thuốc, hóa chất 

trong xử lý môi trường và điều trị bệnh cho 

động vật thủy sản. 

8. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Nuôi trồng Thủy sản của 

Trường Đại học Kiên Giang được xây dựng căn cứ Theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHKG 

ngày 22/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang ban hành Quy định đào 

tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kiên 

Giang. 

Khối lượng kiến thức của khoá học 4 năm là 150 tín chỉ (không tính các học 

phần GDTC và GDQP) được phân bố trong 8 học kỳ. Kế hoạch giảng dạy được dự 

kiến như sau: 

Kế hoạch giảng dạy 

Học 

kỳ 
Mã HP Tên học phần Số TC 

1 Học phần bắt buộc 15 

15TC Z05005 Triết học Mác - Lênin  3 

  A05008 Giáo dục thể chất 1 - 

  D05001 Sinh học đại cương - NN 3 

  G05097 Tin học cơ sở 3 

  F05010 Tiếng anh 1  3 

  A05041 Hóa đại cương A 3 

  Z06001 
Đường lối Quốc phòng và An Ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
- 

2 Học phần bắt buộc 11 

16TC A05027 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 

  F05011 Tiếng Anh 2 3 

  A05009 Giáo dục thể chất 2 - 

  Z05006 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 

  Z05007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

  Z06002 Công tác quốc phòng an ninh - 

  A05003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

  Học phần tự chọn 5 

  A05040 Vật lý đại cương B 2 

  H05002 Giáo dục bảo vệ môi trường 3 

  H27009 Biến đổi khí hậu 3 

3 Học phần bắt buộc 14 
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Học 

kỳ 
Mã HP Tên học phần Số TC 

18TC Z06003 
Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng ngắn và 

sử dụng lựu đạn 
- 

  Z06004 Hiểu biết chung về quân, binh chủng - 

  F05012 Tiếng Anh 3 3 

  A05010 Giáo dục thể chất 3 - 

  D06060 Thống kê sinh học 2 

  D06006 Thực vật ở nước  3 

  D06008 Động vật không xương sống ở nước  3 

  D06080 Ngư Loại 3 

  Học phần tự chọn 4 

  A05013 Thực hành văn bản Tiếng Việt 2 

  A05014 Logic học đại cương 2 

  A05005 Pháp luật đại cương 2 

4 Học phần bắt buộc 20 

24TC Z05008 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 

  D06018 Quản lý chất lượng nước Nuôi trồng Thủy sản  3 

  D06017 Phân loại giáp xác và động vật thân mềm  2 

  D06052 Vi sinh vật học đại cương - NN 3 

  D06053 Sinh hóa - NN 3 

  C06012 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 

  D06101 TT giáo trình cơ sở  5 

  Học phần tự chọn 4 

  C07043 Sinh học miễn dịch  2 

  D06031 Viễn thám và thông tin địa lý  2 

  D06021 Ngư nghiệp đại cương  2 

  D06028 Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản  2 

5 Học phần bắt buộc 18 

23TC D07003 Công trình và thiết bị trong NTTS  3 

  D06102 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên  4 

  D06010 Sinh thái thủy sinh  3 

  D06012 Sinh lý động vật thủy sản  3 

  D06014 Mô và phôi động vật thủy sản 3 

  D06024 Anh văn chuyên ngành thủy sản 2 

  Học phần tự chọn 5 

  D07032 Quan trắc và cảnh báo môi trường  2 

  D07026 Ô nhiễm môi trường nước  3 

  D07029 Vi sinh vật hữu ích  2 

6 Học phần bắt buộc 22 

23TC D07187 Dinh dưỡng và Thức ăn trong NTTS 4 

  D07188 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển  4 

  D07189 Kỹ thuật nuôi Động vật thân mềm  4 
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Học 

kỳ 
Mã HP Tên học phần Số TC 

  D07005 Di truyền và chọn giống thủy sản  3 

  D07190 Bệnh học thủy sản  4 

  D07191 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác  4 

7 Học phần bắt buộc 17 

21TC D07001 Qui hoạch và quản lý NTTS 3 

  D07011 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt 4 

  D07019 Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển  3 

  D07021 Quản trị doanh nghiệp thủy sản 3 

 D06023 Phương pháp nghiên cứu sinh học cá  2 

  C07051 Công nghệ sinh học trong Thủy sản 2 

  Học phần tự chọn 4 

  D07022 Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt  4 

  D07023 TT Kỹ thuật Nuôi trồng TS nước mặn, lợ  4 

8 Học phần tự chọn 10 

10TC D28001 Khoá luận tốt nghiệp - NTTS  10 

  D08058 Tiểu luận tốt nghiệp - NTTS  4 

  D08006 Chuyên đề chuẩn đoán bệnh động vật thủy sản  2 

  D07024 Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch  3 

  D07027 
Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện trong Nuôi trồng thủy 

sản  
3 

  D08001 Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản  3 

  D08003 Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh  3 

  D08005 Quy hoạch phát triển thủy sản  2 

  D07030 Kỹ thuật khái thác thủy sản  2 

  D07031 Thuốc và hóa chất trong thủy sản  2 

Căn cứ khung chương trình đào tạo, sinh viên chủ động sắp xếp kế hoạch học 

tập sao cho phù hợp với khả năng, năng lực của mình.  

Các học phần nhóm kiến thức giáo dục chuyên nghiệp sẽ được áp dụng phương 

pháp đánh giá theo quy chế hiện hành, theo hướng áp dụng các phương pháp giảng dạy 

và đánh giá tiên tiến. 

Sinh viên tuỳ theo tính chất riêng của ngành học, tuỳ theo năng lực, sở trường 

của mình để sắp xếp bố trí tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm và đạt theo quy 

định. 

Chương trình đào tạo sẽ được điều chỉnh những học phần không nằm trong quy định 

bắt buộc của Bộ GD&ĐT cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực và đất 

nước. 

 HIỆU TRƯỞNG 
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