
TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CN04813 
THỰC TẬP GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI 1(ANIMAL PRODUCTION 

INTERNSHIP 1) 

1. Thông tin về học phần (HP) 

Tên HP: Thực tập giáo trình chăn nuôi 1 (CN04813) 

Số tín chỉ: 10 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 10 – Tự học: 30) 

Ngành đào tạo: Chăn nuôi (Chuyên ngành 1: Chăn nuôi – Thú y, Chuyên ngành 2: dinh dưỡng và 
công nghệ thức ăn chăn nuôi) 

2. Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) 

Ký hiệu KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên 

thực hiện được 

CĐR của CTĐT 

Kiến thức  

K1 Đánh giá công tác giống, dinh dưỡng, và 
chăm sóc sức khỏe của lợn tại trang trại 

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

K2 Tham gia xây dựng, cải tiến các quy trình 

chăm sóc nuôi dưỡng lợn đảm bảo môi 
trường và phúc lợi động vật 

CĐR 4: Thiết kế các chương trình sản 

xuất chăn nuôi đảm bảo phát triển bền 
vững 

Kỹ năng  

K3 Phối hợp làm việc nhóm hiệu quả trong 

đánh giá, và thực hiện quy trình chăn nuôi 

lợn  

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 

K4 Khảo sát, thu thập và xử lý thông tin về 

tình hình tiêu thụ sản phẩm, sơ bộ hạch 

toán hiệu quả kinh tế, phân tích thuận 
lợi/khó khăn trong chăn nuôi lợn 

 CĐR 8: Vận dụng các kỹ năng khảo 

sát, thu thập và xử lý thông tin phục vụ 

nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ và quản lý sản xuất ngành chăn 

nuôi có hiệu quả 

K5 Lựa chọn các quy trình chăn nuôi lợn phù 
hợp với từng giai đoạn sinh trưởng phát 

triển và vùng sinh thái 

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

chăn nuôi bền vững 

K6 Thực hiện thành thạo các quy trình chăn 

nuôi lợn 

CĐR 11: Thực hiện thành thạo các qui 

trình kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu trong 

chăn nuôi 

Thái độ và phẩm chất đạo đức  

K7 Tuân thủ quy định nội bộ của cơ sở thực CĐR 12: Tuân thủ pháp luật, quy định 



tập nghề nghiệp và quy định của môn học nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp 

 

 

3. Nội dung học phần 

Học phần gồm các nội dung thực hành tại cơ sở như  sau: Thông tin chung về đặc điểm của trang trại, công 

tác giống, quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc lợn ở các giai đoạn, chuồng trại và vệ sinh thú y, tình hình tiêu 

thụ sản phẩm và hạch toán hiệu quả kinh tế trang trại, những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển 

của trang trại. 

4. Phương pháp học tập 

- Sinh viên có được kiến thức thực tế thông qua khảo sát và thực hiện các công việc liên quan đến quy 
trình chăn nuôi, thức ăn, giống, quản lý dịch bệnh và kiểm soát an toàn sinh học tại các trang trại chăn nuôi 

lợn.  

- Ngoài ra, sinh viên có thể học hỏi từ các kỹ thuật viên làm việc tại trang trại và thông qua thảo luận 

nhóm.  

- Sinh viên viết báo cáo tổng kết và trình bày báo cáo theo nhóm trước hội đồng đánh giá của bộ môn 

- Sinh viên thảo luận làm bài tập lớn theo nhóm và nộp cùng với báo cáo tổng kết 

V. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên bắt buộc phải tham dự lớp tập huấn kỹ thuật trước khi đi cơ sở, không được vắng quá 1 

buổi. 

- Bài tập: Sinh viên phải làm tất cả các bài tập và tường trình thực tập nộp cho giáo viên phụ trách 
đúng thời hạn. 

- Yêu cầu khác: Sinh viên phải chấp hành đầy đủ nội quy tại các cơ sở mà mình thực tập. 

5. Phương pháp đánh giá 

1. Thang điểm: 10 

2. Điểm trung bình của học phần là tổng điểm của các rubric nhân với trọng số tương ứng của từng 
rubric 

- Điểm quá trình: 50% 

  + Chuyên cần và thái độ tham dự: 10% 

  + Đánh giá kĩ năng: 40% 

- Điểm cuối kì: 50% 

            + Báo cáo thực tập và thuyết trình: 50% 

3. Phương pháp đánh giá 



Rubric đánh giá KQHTMĐ của 
học phần 

Trọng số (%) Tuần học 

Đánh giá quá trình  50  

Rubric 1. Chuyên cần và thái độ tham dự K7 10 Tuần 14-18 

Rubric 2. Đánh giá kỹ năng K3, 4, 5, 6 40  

Đánh giá cuối kì  50  

Rubric 3. Báo cáo thực tập và thuyết trình K1,2 50 Tuần 20 

 

Rubric 1: . Chuyên cần và thái độ tham dự 

Tiêu chí Trọng số 
(%) 

Tốt 

8.5 – 10 điểm  

Khá 

6.5 – 8.4 điểm  

Trung bình 

4.0 – 6.4 điểm  

Kém 

0 – 3.9 điểm 

Chuyên 
cần  

50% Tham gia đầy đủ 
tập huấn và thời 
gian thực tập. 

  Bỏ thực tập không lý 
do dù là 01 buổi. 

Thái độ 50% Tuân thủ đầy đủ 
các nội qui, qui 
định của cơ sở 
thực tập 

 

Vi phạm nội qui, 
qui định tại cơ sở 
(nhắc nhở 01 lần) 

 

Vi phạm nội qui, 
qui định tại cơ sở 
(nhắc nhở 02 lần) 

 

- Không tham dự tập 
huấn. 

- Vi phạm nội qui, qui 
định tại cơ sở (nhắc 
nhở > 3 lần).  

 

Rubric 2: . Đánh giá kỹ năng 

Tiêu chí Trọng 
số (%) 

Tốt 

8.5 – 10 điểm  

Khá 

6.5 – 8.4 điểm  

Trung bình 

4.0 – 6.4 điểm  

Kém 

0 – 3.9 điểm 

Kỹ năng làm 
việc nhóm 

50% - Phân công công 
việc cụ thể cho 
từng thành viên. 

- Nhóm phối hợp 
tốt, thực sự chia 
sẽ và hỗ trợ nhau 
khi thực hiện. 

- Phân công công 
việc cụ thể cho 
từng thành viên. 

- Nhóm có phối 
hợp khi thực 
hiện công việc. 

- Phân công 
công việc cụ thể 
cho từng thành 
viên. 

- Nhóm ít có sự 
phối hợp giữa 
các thành viên. 

Không phân công, 
phối hợp công việc 
của các thành viên 
trong nhóm 

Kỹ năng 
chuyên môn 

50% Thực hiện thành 
thạo và có ý kiến 

cải tiến các qui 
trình chăn nuôi tại 

cơ sở 

Thực hiện thành 
thạo qui trình 

chăn nuôi tại cơ 
sở. 

Thực hiện đúng 
qui trình chăn 

nuôi tại cơ sở. 

Thực hiện không 
đầy đủ qui trình 

chăn nuôi tại cơ sở. 

 



 

 

 

Rubric 3: Đánh giá báo cáo thực tập và thuyết trình (theo nhóm) 

Tiêu chí Trọng số 
(%) 

Tốt 

8.5 – 10 điểm  

Khá 

6.5 – 8.4 điểm  

Trung bình 

4.0 – 6.4 điểm  

Kém 

0 – 3.9 điểm 

Nội dung 
báo cáo 

50% Mô tả, phân tích 
đầy đủ 85-100% 
các nội dung yêu 
cầu  
 

Mô tả, phân tích 
70-85% các nội 
dung yêu cầu 

Mô tả, phân tích 
50-70% các nội 
dung yêu cầu 

Mô tả, phân tích 
<50% các nội 
dung yêu cầu 

Giao tiếp 

hiệu quả, trả 
lời câu hỏi 

50% - Thuyết trình tốt, 

rõ ràng, ngắn gọn, 
súc tích, dễ hiểu, 

liền mạch 
- Trả lời tốt các 
câu hỏi 

- Thuyết trình khá 

rõ ràng, còn dài 
dòng và chưa liền 

mạch  

- Trả lời còn chưa 
chính xác 2 câu 

hỏi 

- Thuyết trình 

nhiều chỗ khó 
hiểu 

- Trả lời còn chưa 
chính xác 3 câu 
hỏi 

- Thuyết trình 

lủng củng, rất khó 
theo dõi 

- Trả lời chưa 
chính xác > 3 câu 
hỏi 

 

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự các buổi tập huấn do bộ môn tổ chức và tham dự đầy đủ các buổi thực tập tại cơ sở: Tất cả 

sinh viên phải tham dự các buổi tập huấn do bộ môn tổ chức trước khi đi thực tập tại các cơ sở. Tại các cơ sở 
chăn nuôi, sinh viên phải thực hành một cách chủ động, tích cực (được thể hiện trong bản nhận xét của cơ 
sở). 

Nộp báo cáo kết quả thực tập: Sinh viên phải nộp báo cáo kết quả thực tập theo đúng lịch do bộ môn 
thông báo. Tất cả các trường hợp nộp bài báo cáo muộn sẽ không được chấp nhận. 

Tham dự và trình bày kết quả thực tập (thi kết thúc học phần): Sinh viên phải có mặt và trình bày kết 
quả thực tập trước tiểu ban đánh giá của bộ môn. Nếu sinh viên không tham dự buổi trình bày sẽ nhận điểm 
không và không được thi lại (trừ trường hợp có lý do chính đáng). 

Yêu cầu về đạo đức: Sinh viên đến thực hành tại cơ sở phải chấp hành những nội quy, quy định của cơ 
sở, có thái độ tôn trọng, lễ phép và cư xử đúng mực với chủ cơ sở, cán bộ nhân viên và bạn bè tại cơ sở. 

Ngôn ngữ: Sử dụng tiếng Việt và một số thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh.  

7. Giảng viên phụ trách 

Giảng viên phụ trách học phần 

Họ và tên: Trần Hiệp Học hàm, học vị: PGS.TS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông Điện thoại liên hệ: 0915.094.819 



nghiệp Việt Nam 

Email:tranhiep@vnua.edu.vn Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

 

 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Vũ  Đình Tôn Học hàm, học vị: GS.TS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ: 0913.033.177 

 

Email:vdton@vnua.edu.vn Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Lê Hữu Hiếu Học hàm, học vị: ThS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ: 0967.181.282 

 

Email: lhhieu@vnua.edu.vn Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên:Bùi Hữu Đoàn Học hàm, học vị:GVC, PGS, TS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ: 0975.229.668 

 

Email:bhdoan@vnua.edu.vn Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Hoàng Anh Tuấn Học hàm, học vị: ThS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ: 0989.119.184 

Email:hatuan@vnua.edu.vn Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trạch Học hàm, học vị: GS, TS, GVC 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ:0904 148 104 



Email:nxtrach@vnua.edu.vn Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Nguyễn Thị Dương Huyền Học hàm, học vị: ThS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ:0946 281 183 

Email:nghuyen.hua@gmail.com Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bằng Học hàm, học vị: ThS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ:0969 598 337 

Email:ngocbang311287@gmail.com Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Học hàm, học vị: ThS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ:0971444338 

Email:ntphuongcngc@gmail.com Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Học hàm, học vị: ThS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ:0987 029 959 

Email:ntxuan@vnua.edu.vn Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Hán Quang Hạnh Học hàm, học vị: TS 

Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ:0982 041 382 

Email:hanquanghanh1304@gmail.com Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

Giảng viên giảng dạy học phần 

Họ và tên: Đào Thị Hiệp Học hàm, học vị: ThS 



Địa chỉ cơ quan: Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Điện thoại liên hệ:0943 116 228 

Email:dthiep@vnua.edu.vn Trang web:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/ 

  
Cách liên lạc với giảng viên: Email, điện thoại  

 


