
TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CN04815 
THỰC TẬP GIÁO TRÌNH SẢN XUẤT THỨC ĂN (INTERSHIP ON FEED 

PRODUCTION) 
1. Thông tin về học phần (HP) 
Tên HP: Thực tập giáo trình sản xuất thức ăn (CN04815) 
Số tín chỉ: 10 TC (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 10 - Tự học: 20) 
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 Cải tiến một phần các qui trình sản xuất 

thức ăn chăn nuôi thông qua việc tham 
gia thực tập tại trại và thực hiện các quy 
trình này tại cơ sở thực tập 

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

Kỹ năng  
K2 

Phát hiện những bất cập trong quy trình 
từ quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi 
hiện có tại các trang trại 

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 

K3 Phối hợp làm việc nhóm để kiểm tra 
nguyên liệu thô, quy trình và dây truyền 
sản xuất thức ăn chăn nuôi tại cơ sở 

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 
Xây dựng khẩu phần ăn tối ưu cho vật 
nuôi bằng phần mềm chuyên ngành từ  
các nguyên liệu có sẵn  

CĐR 8: Vận dụng các kỹ năng khảo sát, 
thu thập và xử lý thông tin phục vụ NCKH, 
phát triển công nghệ và quản lý sản xuất 
ngành chăn nuôi có hiệu quả 

K5 Áp dụng các quy trình kỹ thuật và công 
nghệ phù hợp đối với từng loại nguyên 
liệu để chế biến và sản xuất thức ăn 
chăn nuôi 

CĐR 9: Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và 
các mô hình chăn nuôi vào sản xuất chăn 
nuôi bền vững 

K6 Thực hiện thành thạo các qui trình sản 
xuất thức ăn tại cơ sở/trang trại chăn 
nuôi  

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 các quy định của học phần và 

nội bộ, an toàn lao động tại cơ sở sản 
xuất 

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

K8 Duy trì thói quen học tập suốt đời dựa 
trên việc tự học và cập nhật thông tin 
trong lĩnh vực chăn nuôi 

CĐR 14: Thể hiện tinh thần học tập suốt 
đời và đam mê khởi nghiệp 

 
3. Nội dung học phần 
Tìm hiểu về nhà máy sản xuất thức ăn công nghiệp  
Phòng KCS của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Phòng điều khiển của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 



Dây chuyền sản xuất 
Hệ thống kho nguyên liệu, thành phẩm 
Khái quát chung về cơ sở chăn nuôi 
Tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi của cơ sở 
Phương pháp sản xuất/chế biến thức ăn chăn nuôi 
 
4. Phương pháp học tập 
- Tham dự các buổi thực tập,  
- Tất cả các sinh viên trong các nhóm đều phải nộp báo cáo sau khi kết thúc đợt 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: 30% 
+ Đánh giá thời gian tham dự: 10% 
+ Đánh giá của cơ sở thực tập: 20% 
+ Báo cáo thu hoạch: 70% 
 
6. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Chuyên cần: Sinh viên tham dự học phần này phải có mặt đầy đủ các buổi thực tập, chấp hành 
đúng nội quy của cơ sở thực tập và quy định của Học viện 
- Làm việc nhóm tại cơ sở thực tập: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tích cực, chủ động, 
có tinh thần trách nhiệm với các hoạt động của nhóm tại cơ sở thực tập dưới sự hướng dẫn của cán 
bộ tại cơ sở và giảng viên của Khoa. 
- Báo cáo thu hoạch: kết thúc đợt thực tập sinh viên nộp một bản báo cáo thực tập cho giáo viên 
hướng dẫn. 
 
7. Giảng viên phụ trách 
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Lê Học hàm, học vị: TS 
Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn – Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam Điện thoại liên hệ: 0912563942 
Email: tuyetlehua@gmail.com Trang web: http://www.vnua.edu.vn/ 
 
Họ và tên: Lê Việt Phương  Học hàm, học vị: TS 
Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn – Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam Điện thoại liên hệ: 098 421 7707 
Email: lvphuong@vnua.edu.vn Trang web: http://www.vnua.edu.vn/ 
 
Họ và tên: Đặng Thúy Nhung   Học hàm, học vị: PGS.TS 
Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn – Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam Điện thoại liên hệ: 016 572 698 29/0912 058 396 
Email: nhungthuydang@gmail.com Trang web: http://www.vnua.edu.vn/ 
 
Họ và tên: Bùi Quang Tuấn Học hàm, học vị: PGS.TS 
Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn – Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam Điện thoại liên hệ:  0915176042 
Email: bqtuan@vnua.edu.vn Trang web: http://www.vnua.edu.vn/ 
 
Cách liên lạc với giảng viên: email, elearning, điện thoại (trong giờ hành chính)  


