
TY03011: KÝ SINH TRÙNG HỌC THÚ Y I 

(VETERINARY PARASITOLOGY I)

Số tín chỉ 2: lý thuyết 1,5 - thực hành 0,5

Triacetylchitotriose Diacetylchitobiose

Colloidal chitin

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Chương 1: Đại cương về Ký sinh trùng

thú y

Chương 2: Cơ sở sinh học của KST

Chương 3: Bệnh ký sinh trùng

Chương 4: Các phương pháp chẩn đoán

bệnh giun sán ký sinh

Chương 5: Những bệnh sán lá chủ yếu ở

vật nuôi

Chương 6. Những bệnh sán dây chủ yếu

ở vật nuôi

Chương 7. Những bệnh giun tròn chủ

yếu ở vật nuôi

Chương 8. Những bệnh do động vật

chân đốt chủ yếu ở vật nuôi

Chương 9. Những bệnh do động vật đơn

bào chủ yếu ở vật nuôi

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

• Tham dự tối thiểu 75% số tiết lý
thuyết.

• Chuẩn bị cho bài giảng, đọc sách
tham khảo trước khi đến lớp

•Tham gia 100% số tiết thực hành, thi
giữa kỳ, thi cuối kỳ

•Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức của
môi trường Đại học

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Đọc tài liệu

Nghe giảng, 

Thảo luận, viết báo cáo, thuyết trình

Nghiên cứu trường hợp

Học online
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Ký hiệu
KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
CĐR của CTĐT

Kiến thức

K1 Phân biệt các loại ký sinh trùng thường gặp ở gia súc CĐR 2: Phân tích các yếu tố tác động đến sản xuất
giống, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe vật nuôi

K2

Vận dụng kiến thức về đặc điểm ký sinh trùng và các bệnh 

ký sinh trùng vào công tác phòng và điều trị bệnh ký sinh 

trùng

CĐR 2: Phân tích các yếu tố tác động đến sản xuất
giống, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe vật nuôi

Kỹ năng

K3 Thực hiện các phương pháp chẩn đoán và điều trị các 

bệnh ký sinh trùng một cách hiệu quả

CĐR 5: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện
và kỹ năng giải quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa
học, thực tiễn nghề nghiệp một cách hiệu quả

K4 Thực hiện một cách hiệu quả các phương pháp phòng 

bệnh ký sinh trùng cho vật nuôi 

CĐR 5: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện
và kỹ năng giải quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa
học, thực tiễn nghề nghiệp một cách hiệu quả

Năng lực tự chủ

K5 Thể hiện sự cẩn thận và trung thực

Rubric đánh giá
KQHTMĐ 

được đánh giá
Trọng số 

(%)
Rubric 1. Tham 
dự lớp

K5
10

Rubric 2: Bài 
kiểu tra

K1, K2
15

Rubic 3: Bài tập 
thực hành K3, K4 15

Rubric 4. Thi 
cuối kì

K1, K2 60


