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KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI
Kí hiệu

Kiến thức

Kĩ năng

Thái độ

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

K1: Phân tích các yếu tố tác động đến sản xuất và

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

chăm sóc sức khỏe vật nuôi

CĐR 4: Thiết kế các chương trình sản xuất chăn nuôi đảm bảo phát triển bền vững

K2:Có khả năng phối hợp làm việc nhóm để chẩn

CĐR 6: Phối hợp làm việc nhóm trong hoạt động chuyên môn đạt mục tiêu đề ra ở

đoán và điều trị cho gia súc gia cầm. Áp dụng các kỹ

vị trí là thành viên hay nhà quản lý

thuật, công nghệ trong điều trị để tư vấn cho các

CĐR 9: Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và các mô hình phù hợp vào sản xuất chăn

trang trại chăn nuôi

nuôi bền vững

K3: Thực hiện thành thạo các kỹ thuật khám và

CĐR 11: Thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu trong

điều trị bệnh cho vật nuôi

chăn nuôi

K4: Thể hiện sự trung thực, có trách nhiệm trong công

CĐR 12: Tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

việc

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

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Bài 1: Đơn thuốc, bệnh án cho gia súc, cách pha vacxin

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
- Sinh viên dự giờ đầy đủ và thực hành các nội dung
dược giáo viên hướng dẫn.

Bài 2: Cách tiếp cận gia súc, cách cố định gia súc và vật gia súc
Bài 3: Đưa thuốc qua đường tiêu hóa
Bài 4: Tiêm bắp, tiêm dưới da cho gia súc
Bài 5: Tiêm truyền tĩnh mạch cho gia súc
Bài 6: Giới thiệu các nút khâu, cách thắt chỉ trong phẫu thuật ngoại khoa, phương pháp thiến gia súc

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
-

Đánh giá chuyên cần: 10%

-

Đánh giá thực hành: 10%

-

Đánh giá làm việc nhóm: 10%

-

Đánh giá cuối kì: 70%

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại trường và tại cơ
sở được phân công. Không được vắng bất kỳ buổi nào mới đủ điều kiện dự thi hêt môn.
- Thực hành: Tham dự thực hành các kĩ năng về chẩn đoán và điều trị tại Học viện tương đương 02 tín chỉ.
- Thi cuối kì: Sinh viên phải tham gia thi cuối kì.
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