TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện Nuôi trồng Thủy sản
Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: Thực tập nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản.
- Tiếng Anh:
Mã học phần:

Số tín chỉ: 4 (0-4)

Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Thực tập giáo trình nuôi thủy sản nước lợ, mặn và Thực tập giáo
trình nuôi thủy sản nước ngọt.
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần tạo điều kiện cho người học trực tiếp tham gia sản xuất tại các công ty, doanh
nghiệp về sản xuất giống, nuôi thủy sản thương phẩm, sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh
học,....phục vụ nuôi trồng thủy sản, theo sở thích của người học.
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp có cơ hội nâng cao kiến thức và
kỹ năng thực tế, song song với việc thực hiện chuyên đề tốt nghiệp.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Vận dụng thành thạo kỹ thuật sản xuất giống thủy sản chất lượng cao, an toàn
sinh học.
Hoặc:
b) Vận dụng thành thạo kỹ thuật trong nuôi thủy sản thương phẩm an toàn sinh học
và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hoặc:
c) Khái quát hóa được quy trình sản xuất thức ăn, hoặc sản xuất chế phẩm sinh học,
hoặc các sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản khác.
5. Nội dung: Chọn 1 trong các chủ đề:
STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

Chương/Chủ đề

a

Số tiết
LT
TH
60

b

60

Nhằm đạt KQHT

Kỹ thuật sản xuất giống thủy sản
Vệ sinh trại, chuẩn bị nước
Nuôi bố mẹ và cho sinh sản
Ương nuôi ấu trùng
Thu hoạch và vận chuyển
Kỹ thuật nuôi thủy sản thương phẩm
Chuẩn bị ao/thiết bị nuôi và chuẩn bị nước
Chọn giống và thả giống
Chăm sóc và quản lý
1

2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

Phòng và trị bệnh
Thu hoạch và vận chuyển
Quy trình sản xuất thức ăn hoặc các sản
phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản khác
Nguyên liệu
Quy trình sản xuất
Bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

c

60

6. Tài liệu dạy và học:

TT

Tên tác giả

1

Nguyễn Trọng
Nho, Tạ Khắc
Thường, Lục Minh
Diệp.
Nguyễn Thanh
Phương

2

3

Ngô Anh Tuấn

Địa chỉ
khai
thác tài
liệu

Tên tài liệu

Năm
xuất
bản

Kỹ thuật nuôi
giáp xác

2006

Nông nghiệp,
Thư
TP. Hồ Chí Minh viện
ĐHNT

Sinh học và kỹ
thuật nuôi cá
chẽm (Lates
calcarifer
Bloch, 1790),
Kỹ thuật nuôi
động vật thân
mềm

1994

NXB Nông
nghiệp, Hà Nội

Thư
viện
ĐHNT

2012

NXB nông
nghiệp TP.HCM

Thư
viện
ĐHNT

Nhà
xuất bản

Mục đích
sử dụng

Tài
liệu
chính

Tham
khảo

x

x

x

7. Đánh giá kết quả học tập:
STT
Hình thức đánh giá
1 Đánh giá của lãnh đạo công ty, doanh
nghiệp
2 Báo cáo tiến độ thực tập hoặc nhật ký
thực tập

Nhằm đạt KQHT
a, b

Trọng số (%)
70

a, b

30

NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)

2

3

