TY02001: GIẢI PHẪU VẬT NUÔI 1
(Anatomy of Domestic Animals 1)
Số tín chỉ 3: lý thuyết 2,0 - thực hành 1,0 – tự học 9
KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI
KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:

Ký hiệu

CĐR của CTĐT

Kiến thức

K1
K2

Giải thích rõ ràng cách tiếp cận về cấu tạo thực thể của cơ thể

CĐR2: Phân tích các yếu tố tác động đến sản xuất
giống, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe vật nuôi

Phân tích được mối liên hệ về vị trí, chức năng giữa các cơ quan trong
từng hệ cơ quan; giữa các hệ cơ quan trong cơ thể

CĐR2: Phân tích các yếu tố tác động đến sản xuất
giống, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe vật nuôi

Kỹ năng
CĐR 5: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản
Xác định được vị trí; mô tả được hình thái và cấu tạo đại thể và các chức
biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong nghiên
năng chính của các cơ quan thuộc từng hệ cơ quan trong cơ thể động
K3
cứu khoa học, thực tiễn nghề nghiệp một cách
vật có vú và gia cầm.
hiệu quả
CĐR 5: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản
Mô tả so sánh các cơ quan thuộc các hệ cơ quan của một số động vật
biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong nghiên
K4
nuôi chính: Lợn, Bò, Chó, Mèo
cứu khoa học, thực tiễn nghề nghiệp một cách
hiệu quả
Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Colloidal chitin

Triacetylchitotriose

K5

Diacetylchitobiose

Thể hiện sự tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì, chủ động

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Phần lý thuyết:
•Chương 1: Bộ xương
•Chương 2: Hệ cơ
•Chương 3: Hệ tiêu hóa
•Chương 4: Hệ hô hấp
•Chương 5: Hệ niệu
•Chương 5: Hệ niệu
•Chương 6: Hệ sinh dục
•Chương 7: Hệ tim mạch
• Chương 8: Các tuyến nội tiết
•Chương 9: Hệ thần kinh và giác quan
•Chương 10: Giải phẫu gia cầm
Phần thực hành:
Trên tiêu bản bảo quản trong formalin; mô
hình và mổ xác động vật

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
• Tham dự tối thiểu 75% số tiết lý thuyết,
100% thực hành.
• Chuẩn bị cho bài giảng, đọc sách tham khảo
trước khi đến lớp
• Tích cực tham gia đặt câu hỏi, trao đổi, tham
gia nhóm thực hành và thể hiện ham muốn
học tập.

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM
• Thang điểm: 10
• Điểm trung bình của học phần là tổng điểm
của các rubric nhân với trọng số tương ứng của
từng rubric
• Đánh giá quá trình: Chuyên cần 10%; Thực
hành 30%.
• Đánh giá cuối kì 60%: Thi tự luận
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