
TY03051: BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÚ Y 1 

(VETERINARY INFECTIOUS DISEASES 1)

Số tín chỉ 2: lý thuyết 1,5 - thực hành 0,5 - tự học 6

Triacetylchitotriose Diacetylchitobiose

Colloidal chitin

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Ký
hiệu

KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:

CĐR của CTĐT

Kiến thức

K1
Áp dụng kiến thức về bệnh truyền nhiễm thú y vào việc
chẩn đoán, phòng trị bệnh cho vật nuôi một cách hiệu quả.

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

K2
Đánh giá hiệu quả của quy trình phòng chống bệnh truyền
nhiễm ở vật nuôi

CĐR 3: Đánh giá hiệu quả sản xuất giống, dinh dưỡng,
chăm sóc vật nuôi

Kỹ năng

K3
Thực hiện các qui trình kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị
bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi, phòng chống dịch bệnh
cho động vật.

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 và trách nhiệm

K4
Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng cao sức
khoẻ cho con người và thể hiện lòng yêu quý động vật

CĐR 13: Thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, sức khỏe
cộng đồng và tôn trọng phúc lợi động vật

• Chương 1: Phòng chống bệnh truyền

nhiễm

• Chương 2: Bệnh truyền nhiễm ở loài

nhai lại

• Chương 3: Bệnh truyền nhiễm ở lợn

• Chương 4: Bệnh truyền nhiễm ở gia

cầm

NỘI DUNG HỌC PHẦN

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 thuyết trình, thực hành và

thể hiện ham muốn học tập.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

• Tham gia học tập trên lớp, trực tuyến

• Làm bài tập thảo luận nhóm, thuyết

trình

• Tham gia thực hành

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: 40% (Chuyên cần 20%;

Thuyết trình 10%; Thực hành 10%).

• Đánh giá cuối kì 60%: Thi tự luận, trắc

nghiệm hoặc vấn đáp

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

1. PGS.TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ (0913081492,

huynhtmle@vnua.edu.vn)

2. TS. Nguyễn Văn Giáp (0979008128,

nvgiap@vnua.edu.vn)

3. TS. Đặng Hữu Anh (0977832477,

dhanh@vnua.edu.vn)


