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Colloidal chitin

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

- Tầm quan trọng, ý nghĩa vật nuôi;

- Những nguyên lý cơ bản trong khoa học chăn nuôi

(di truyền, giống, sinh sản và dinh dưỡng);

- Những khái niệm cơ bản về tập tính động vật, phúc

lợi động vật, chăm sóc sức khỏe vật nuôi, chuồng trại

và quản lý chất thải;

- Những nội dung cơ bản trong sản xuất chăn nuôi

(lợn, gia cầm, trâu bò).

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần

này phải dự lớp đầy đủ theo đúng Quy chế dạy và

học hiện hành.

- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự

học phần này phải đọc Giáo trình và sách tham

khảo ở nhà trước khi đến lớp học.

- Thảo luận: Tất cả sinh viên tham dự học phần này

phải tích cực thảo luận trên lớp, tự chuẩn bị thuyết

trình các chủ đề được giao.

- Thi giữa kì không báo trước và sinh viên vắng

mặt sẽ không được thi lại (trừ lý do bất khả

kháng).

- Thi cuối kì theo quy định hiện hành.

.

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

1. Thang điểm: 10

2. Trọng số đánh giá:

- Điểm chuyên cần: 10 %

- Điểm quá trình: 30%

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60%

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

Ký hiệu
KQHTMĐ của học phần

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

Kiến thức

K1
Áp dụng được các kiến thức cơ bản về chăn nuôi để nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất sản 

phẩm có nguồn gốc động vật nhờ công nghệ sinh học 
CĐR3

K2
Đánh giá chất lượng sản phẩm công nghệ sinh học tạo ra từ các hệ thống sản xuất chăn nuôi theo

các tiêu chuẩn an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và phúc lợi động vật
CĐR3

Kỹ năng

K3
Vận dụng được các kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin trong khảo sát mô hình chăn nuôi

và nghiên cứu sản phẩm công nghệ sinh học động vật
CĐR10

Thái độ

K4
Hình thành, biểu lộ và duy trì thái độ sàng tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành và

liên ngành trong suốt sự nghiệp
CĐR15

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

 Nghe giảng và ghi chép lý thuyết trên lớp

 Đọc giáo trình , tìm tài liệu, viết tiểu luận, 

 Thảo luận nhóm, xem phim tư liệu.

 Học tập trực tuyến.
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