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KẾT QUẢ HỌC  TẬP MONG ĐỢI

Kí hiệu Kết quả học tập mong đợi của chương trình
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được

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

Kiến thức

K1: Vận dụng các kiến thức về nguyên nhân gây bệnh cho

vật nuôi, triệu chứng của bệnh, cách khám bệnh cho vật

nuôi, các nhóm thuốc thường dùng và cách sử dụng thuốc

để chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi.

K2: Áp dụng các kiến thức về chăn nuôi, thú y để tổ chức,

thiết kế và quản lý các hoạt động về chăn nuôi, thú y.

ELO2: Phân tích các yếu tố tác động đến sản xuất giống, dinh dưỡng

và chăm sóc sức khỏe vật nuôi.

ELO3: Đánh giá hiệu quả sản xuất giống, dinh dưỡng, chăm sóc vật

nuôi.

Kĩ năng
K3: Thực hiện thành thạo các phương pháp khám bệnh,

quy trình phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi nhằm góp

phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

ELO5: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải

quyết vấn đề trong nghiên cứu kho học, thực tiễn nghề nghiệp một cách

hiệu quả

Thái độ
K4: Nhận biết các hành vi bảo vệ môi trường, nâng cao sức

khỏe cho con người và thể hiện lòng yêu quý động vật.

ELO13: Thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường , sức khỏe cộng đồng

và tôn trọng phúc lợi động vật

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 1. Giới thiệu môn học và một số khái niệm về bệnh

Chương 2. Khám bệnh cho vật nuôi

Chương 3. Phòng bệnh cho vật nuôi

Chương 4. Sử dụng thuốc chữa bệnh cho vật nuôi

Chương 5. Đại cương về điều trị học

Chương 6. Một số bệnh thường gặp ở gia súc lớn

Chương 7. Một số bệnh thường gặp ở lợn

Chương 8. Một số bệnh thường gặp ở chó

Chương 9. Một số bệnh thường gặp ở gia cầm

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

- Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự đủ tối thiểu 70% thời lượng lý thuyết để đủ điều kiện dự thi

cuối kì.

- Thực hành: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải đủ số tiết thực hành

- Thi giữa kì: Sinh viên phải tham gia thi giữa kì

- Thi cuối kì: Sinh viên phải tham gia thi cuối kì.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

- Điểm chuyên cần: 5%

- Điểm giữa kì: 10%

- Điểm thực hành: 25%

- Điểm cuối kì: 60%

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

- Sinh viên theo dõi giảng viên thuyết trình đồng

thời tương tác với giảng viên.

- Chuẩn bị các chuyên đề để thuyết trình và thảo

luận
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