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• Đánh giá

• Tài liệu học tập

Thông tin chung về học phần

Mã học phần: CN03502
Số tín chỉ: 3 (2.0-1.0-6.0)
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 30
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 10
+ Thực tập thực tế ngoài trường: 5
+ Tự học: 90

Đơn vị phụ trách học phần: 
Bộ môn: Chăn nuôi Chuyên khoa
Khoa: Chăn nuôi

Loại học phần: bắt buộc
Học phần học trước: Giống và nhân giống vật nuôi

Chú ý: Xem đề cương chi tiết học phần 

Mục tiêu học phần

Kiến thức, kỹ năng, năng  lực tự chủ về tầm quan 
trọng, ý nghĩa kinh tế và sinh thái của chăn nuôi 
trâu bò, tình hình chăn nuôi trâu bò trong nước và 
thế giới, giống và dinh dưỡng của trâu bò, các kỹ 
thuật nuôi dưỡng, chăm sóc và sử dụng trâu bò, 
phối hợp khẩu phần ăn cho trâu bò, lập kế hoạch, 
tổ chức sản xuất, vận hành và giải quyết vấn đề 
trong cơ sở chăn nuôi trâu bò.

Nội dung học phần

thức ăn

năng suất

giống 

sức khoẻsinh sản

chuồng trại

Lợi nhuận

quản lí sinh 
sản +

++

Kỹ thuật chăn nuôi 
bê, bò sữa, bò thịt, bò cày kéo

Nội dung học phần

Nội dung

Nội dung lý thuyết

Tổng
Lên lớp

Thực 
hành

Tự họcLý 
thuyết

Bài tập
Thảo 
luận

Chương 1 2 6 8

Chương 2 3 1 12 15

Chương 3 5 3 24 32

Chương 4 3 2 15 20

Chương 5 2 1 9 12

Chương 6 3 1 12 16

Chương 7 3 2 15 20

Chương 8 4 2 18 24

Chương 9 3 2 15 20

Chương 10 2 1 9 12

Tổng 30 0 0 15 135 180
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Nội dung học phần

Nội dung thực hành
Số tiết 
chuẩn

Số tiết 
thực 
hiện

Địa 
điểm 

Bài 1. Phương pháp phối hợp khẩu phần 5.0 10 Phòng 
thí 

nghiệm
- Giới thiệu các phương phương pháp phối hợp khẩu phần 2.5 5.0

- Thực hành phối hợp khẩu phần 2.5 5.0

Bài 2. Khảo sát chuồng trại và quy trình chăn nuôi 5.0 10.0
Trại 

chăn 
nuôi

- Giới thiệu các mô hình chăn nuôi trâu bò 2.5 5.0

- Giới thiệu các kiểu chuồng trại, các thiết bị chăn nuôi chăn 
nuôi trâu bò

2.5 5.0

Bài 3. Đánh giá chất lượng sữa 5.0 10.0
Phòng 

thí 
nghiệm

- Giới thiệu các phương pháp đánh giá chất lượng sữa 2.5 5.0

- Xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sữa bằng máy 
phân tích

2.5 5.0

Tổng 15.0 30.0

1. GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch
Điện thoại 0904148104 Email: nxtrach@vnua.edu.vn

2. TS. Nguyễn Hùng Sơn
Điện thoại 0915064542 Email: nhson@vnua.edu.vn

3. Th.S. Nguyễn Ngọc Bằng
Điện thoại 0969598337 Email: nnbang@vnua.edu.vn

4. Th.S. Nguyễn Thị Dương Huyền
Điện thoại: 0946281183  E-mail: tdhuyen@vnua.edu.vn

Thông tin về giảng viên

Dự lớp: 
 Không được vắng quá ¼ số tiết quy định

 Không vào lớp muộn quá 15 phút

 Không làm việc riêng và sử dụng điện thoại trong khi dự lớp

 Tích cực thảo luận trên lớp 

Bài tập: 
 Làm bài tập và tường trình thực tập nộp cho giáo viên phụ trách 

đúng thời hạn

 Dự thi đúng lịch

Dụng cụ học tập: Theo yêu cầu cụ thể của từng bài học

Lớp trưởng lập 1 nhóm zalo hay facebook chung của lớp và add 
"Nguyen TD Huyen“ hay số đt 0946281183 đê trao đổi thông tin.

Sinh viên vào E-learning và chủ động join vào fb của lớp theo dõi lịch 
thực tập, nhận bài giảng và chia sẻ thông tin với giảng viên.

Nhiệm vụ của viên

- Điểm chuyên cần: 10%

- Điểm giữa kỳ: 30%

- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Đánh giá 
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