
TÊN HỌC PHẦN: TY03014 - VỆ SINH THÚ Y 1
Số tín chỉ: 02 (lý thuyết: 1,5 - thực hành: 0,5 – tự học: 6)

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

- Tham dự lớp theo đúng quy định

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp

- Chuẩn bị chuyên đề để thảo luận trên lớp.

- Tham gia đầy đủ các bài thực hành trong phòng thí nghiệm, làm báo cáo thu hoạch cá

nhân.

- Tham dự bài thi giữ kỳ và thi cuối kỳ

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

 Thang điểm: 10

 Trọng số: 

- Điểm chuyên cần: 10 %

- Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kì: 30%

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60%

NỘI DUNG HỌC PHẦN

Chương 1: Vệ sinh môi trường không khí trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm dộng

vật.

Chương 2: Vệ sinh môi trường nước trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm dộng vật.

Chương 3: Vệ sinh môi trường đất trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm dộng vật.

Chương 4: Vệ sinh chuồng nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm dộng vật
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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

Áp dụng các nguyên tắc về vệ sinh môi trường không khí, môi

trường nước, môi trường đất, môi trường chuồng trại vào việc

xây dựng môi trường tiểu khí hậu đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh

cho động vật nuôi, đồng thời có biện pháp hạn chế ô nhiễm môi

trường không khí, môi trường nước, môi trường đất.

CĐR2: Phân tích các yếu tố tác động đến sản xuất

giống, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe vật nuôi

K2
Mô tả quy trình phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí,

môi trường nước.

CĐR3: Đánh giá hiệu quả sản xuất giống, dinh

dưỡng, chăm sóc vật nuôi

Kỹ năng

K3
Phối hợp làm việc nhóm trong việc thảo luận đưa ra các biện
pháp cải thiện vệ sinh môi trường chăn nuôi.

CĐR 6: Phối hợp làm việc nhóm trong hoạt động

chuyên môn đạt mục tiêu đề ra ở vị trí là thành viên

hay nhà quản lý

Thái độ

K4 Tuân thủ quy định của môn học, trường học
CĐR12: Tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
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