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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần

: Thực hành thú y cơ sở (Basic veterinary )

- Mã số học phần : NN348
- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ
- Số tiết học phần : 60 tiết thực tế.
2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn : Thú Y
- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Nông nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng
3. Điều kiện tiên quyết: các môn học cần thi trước khi học thực tập là các môn
NN111,NN117, NN233, NN119, NN303.
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Đây là môn học nhằm giúp các em sinh viên ngành thú y nắm vững và
củng cố lại kiến thức của các học phần tiên quyết sau 3 năm học tập qua đi
thực tập thực tế ở địa phương về lĩnh vực phòng chống bệnh tại các hộ
chăn nuôi trong vùng.
4.1.2. Tiếp cận với thực tế qua điều tra và phân tích các dữ liệu về dịch tễ thú y
tại các địa bàn trọng điểm vùng ĐBSCL
4.1.3. Học cách tiêm ngừa gia súc gia cầm và chẩn đoán lâm sàng trong phân biệt
các bệnh thường xảy ra trong địa bàn điều tra, cùng thu thập bệnh phẩm
bước đầu học cách chẩn đoán.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Sinh viên nắm được cách phòng chống dịch bệnh, điều tra dịch tễ.
4.2.2. Kỹ năng thực hành.
4.2.3. Giúp sinh viên rèn luyện được tư duy trong việc tổng hợp thông tin.
4.2.4. Rèn luyện khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
4.2.5. Cách thuyết trình trước đám đông.
4.3. Thái độ:
4.3.1. Ý thức được vai trò ngành thú y, và thú y viên cơ sở
4.3.2. Nghiêm túc, kỷ luật
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Củng cố kiến thức chuyên ngành bằng cách tham gia vào thực tế công tác phòng
chữa bệnh của các thú y cơ sở.

6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Nội dung
1 – Điều tra và phân tích các dữ liệu dịch tễ thú y tại các tỉnh ĐBSCL
2 – Tham gia trong công tác tiêm phòng các dịch bệnh truyền nhiễm phổ
biến trên gia súc, gia cầm
3 – Chẩn đoán phân biệt các bệnh gia súc gia cầm tại các tỉnh ĐBSCL và
phòng thí nghiệm Bộ môn Thú Y – Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng
Dụng
4 – Báo cáo chuyến đi thực tập thực tế

Tiết
20
25
10

5

7. Phương pháp giảng dạy:
- Lý thuyết: hướng dẫn các biểu mẫu điều tra, các biểu mẫu ghi chép các triệu
chứng, bệnh tích, tập huấn tiêm chích trong tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm trên
gia súc gia cầm.
- Thực hành: thực tập thực tế tại các huyện trong tỉnh thuộc địa bàn các tỉnh
ĐBSCL, báo cáo đánh giá:
+ Lý thuyết thực hành: tập huấn trước khi đến điểm thực tập.
+ Thực hành: thực tập với các nội dung trong cơ sở chăn nuôi và báo cáo đánh
giá.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Tham gia báo cáo công tác cuối đợt.
- Kỷ luật và trách nhiệm trong công việc được giao.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT Điểm thành phần
1 Điểm lý thuyết
2 Điểm thực hành
3
4

Điểm lý thuyết
thực hành
Điểm thực hành
(phần thực hành)

Quy định

Trọng số
20%
80%
10% (trong 80%
thực hành)
90% (trong 80%
thực hành)

Mục tiêu
4.1
4.2.3, 4.2.4,
4.2.5
4.1
4.1, 4.2

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.

10. Tài liệu học tập: sinh viên tham khảo các môn học có liên quan
11. Hướng dẫn sinh viên tự học: trong quá trình thực tế sinh viên tự cũng cố các kiến
thực đã học
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