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LỜI NÓI ĐẦU 

Cuốn Danh mục chƣơng trình đào tạo đại học Khoa Thú y là tài liệu phát hành chính 

thức của Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đƣợc áp dụng cho sinh viên hệ chính 

quy khóa 65 (trúng tuyển năm 2020). Danh mục chƣơng trình đào tạo đại học cung cấp các 

thông tin cơ bản giúp sinh viên biết đƣợc quy mô và hoạt động đào tạo của Khoa Thú y, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng là cuốn cẩm nang quan trọng giúp sinh viên tìm 

hiểu về chƣơng trình đào tạo bác sỹ thú y hiện nay của Khoa, chi tiết các học phần để chủ 

động lựa chọn và xây dựng kế hoạch học tập cá nhân trong từng học kỳ và trong cả thời gian 

học tập tại Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Khoa hy vọng cuốn Danh mục chƣơng trình đào tạo đại học Khoa Thú y sẽ cung cấp 

đƣợc nhiều thông tin hữu ích và là ngƣời bạn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình 

học tập tại Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.  

Mặc dù cuốn Danh mục chƣơng trình đào tạo đại học Khoa Thú y đƣợc biên soạn 

khá công phu, nhƣng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Khoa Thú y rất mong 

nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, sinh viên và những ngƣời quan 

tâm đến đào tạo ngành thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam để lần xuất bản sau đạt chất 

lƣợng tốt hơn. 

 

 P.TRƢỞNG KHOA THÚ Y 

 

                                                                    PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào 
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PHẦN I.  GIỚI THIỆU VỀ HỌC VIỆN 

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam National University of 

Agriculture, viết tắt: VNUA; mã tuyển sinh: HVN) đƣợc thành lập từ năm 1956. Từ đó đến nay 

Học viện đã trải qua nhiều thay đổi về tổ chức và tên gọi. Học viện hiện vẫn là trƣờng đại học 

trọng điểm và dẫn đầu của Việt Nam về đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ, đóng góp 

cho sự phát triển bền vững, hiện đại hoá và đƣa nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế. 

Tầm nhìn 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo 

mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu 

vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri 

thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Sứ mạng 

Sứ mạng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới lĩnh 

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội 

nhập quốc tế của đất nƣớc. 

Giá trị cốt lõi 

ĐOÀN KẾT – ĐẠO ĐỨC – ĐI ĐẦU – ĐÁP ỨNG – ĐẲNG CẤP 

- Đoàn kết (Solidarity): đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi. 

- Đạo đức (Morality): trên nền tảng đạo đức tiến bộ và đậm bản sắc văn hoá Việt Nam. 

- Đi đầu (Advancement): phấn đấu đi đầu về đào tạo và khoa học công nghệ. 

- Đáp ứng (Response): nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của xã hội. 

- Đẳng cấp (Transcendence): bằng các sản phẩm có đẳng cấp vƣợt trội. 

Triết lý giáo dục của Học viện 

RÈN LUYỆN HUN ĐÚC NHÂN TÀI NÔNG NGHIỆP TƢƠNG LAI  

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tin rằng thông qua quá trình RÈN tƣ duy sáng tạo, 

LUYỆN năng lực thành thạo, HUN tâm hồn thanh cao, ĐÚC ý chí lớn lao sẽ giúp sinh viên 

khi ra trƣờng trở thành các NHÂN TÀI NÔNG NGHIỆP để phát triển bền vững nền nông 

nghiệp của Việt Nam và đƣa nông nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế. 

Cơ cấu tổ chức 

Học viện có 15 khoa, 16 đơn vị chức năng, 19 viện nghiên cứu, trung tâm trực thuộc cấp 

Học viện và 02 công ty. Đội ngũ nhân lực của Học viện không ngừng tăng, tổng số cán bộ 

viên chức toàn Học viện là 1296 ngƣời với 644 giảng viên trong đó có 11 giáo sƣ (GS), 77 

phó giáo sƣ (PGS), 228 tiến sĩ (TS). 
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Đào tạo 

Học viện đào tạo 49 ngành trình độ đại học, 34 ngành trình độ ThS và 19 ngành trình độ 

TS. Từ khi thành lập đến này, Học viện đã đào tạo đƣợc trên 100.000 ngƣời có trình độ đại 

học, 10.000 thạc sĩ và 560 tiến sĩ.  

Khoa học công nghệ 

Trong giai đoạn 2015-2019, Học viện đã tạo ra 14 giống cây trồng và vật nuôi, 10 tiến 

bộ kỹ thuật, 02 giải pháp hữu ích và bằng độc quyền sáng chế, nhiều mô hình sản xuất và 

quản lý mới, phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Học viện là 

cơ sở nghiên cứu đầu tiên tạo ra giống lúa cải tiến, giống lúa lai, cà chua lai, giống lợn lai F1. 

Học viện ký kết nhiều hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các tỉnh 

thành, doanh nghiệp trong cả nƣớc. Bên cạnh đó, Học viện cũng đẩy mạnh công bố các kết 

quả nghiên cứu, đặc biệt trên các tạp chí quốc tế.  

Hợp tác quốc tế 

Học viện xây dựng và có quan hệ hợp tác với hơn 100 trƣờng đại học, viện nghiên cứu 

và các tổ chức quốc tế ở các nƣớc trên thế giới nhƣ Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung 

Quốc,... Học viện đã đào tạo hơn 247 sinh viên tốt nghiệp đại học, 97 thạc sĩ và 16 tiến sĩ đến 

từ nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ: Lào, Campuchia, Mozambique... Trong giai đoạn từ 2015 - 
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2019, Học viện có 279 sinh viên quốc tế học toàn phần và 521 sinh viên trao đổi đến từ các 

quốc gia nhƣ: Lào, Campuchia, Angola, Hàn Quốc, Astralia, Nhật Bản, v.v. 

Cơ sở vật chất và hạ tầng 

 Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát triển một khuôn viên xanh, thân thiện với môi 

trƣờng với diện tích gần 200 ha, đáp ứng đủ cơ sở vật chất và hạ tầng cho việc giảng dạy, học 

tập, nghiên cứu và các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao v.v. 

 Học viện có hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm, đáp ứng đƣợc các hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong khuôn khổ Dự án do World 

Bank tài trợ giai đoạn 2019-2022 với kinh phí 50 triệu USD, Học viện đã và đang triển khai 

xây dựng mới khu nhà hành chính, thƣ viện, khu nhà làm việc cho các khoa, trung tâm nghiên 

cứu khoa học và sự sống, trung tâm xuất sắc với các phòng thí nghiệm, và phát triển các mô 

hình chuyển giao công nghệ. 

Hệ thống đảm bảo chất lƣợng (ĐBCL) của Học viện 

Chính sách chất lƣợng của Học viện 

Chính sách 1: Lấy sinh viên làm trung tâm  

Chính sách 2: Đảm bảo chất lƣợng là cam kết của lãnh đạo  

Chính sách 3: Sự tham gia của mọi ngƣời  

Chính sách 4: Tiếp cận theo quá trình  

Chính sách 5: Quản lý theo hệ thống  

Chính sách 6: Cải tiến liên tục  

Chính sách 7: Các tiếp cận biện chứng trong việc ra quyết định. 

Hệ thống đảm bảo chất lƣợng bên trong 

Hệ thống ĐBCL bên trong của Học viện đƣợc tổ chức theo 3 cấp và triển khai theo 

PDCA:  

- Cấp chiến lƣợc: Các chiến lƣợc ĐBCL và kế hoạch hành động đƣợc xây dựng và triển 

khai, nguồn lực đƣợc phân bổ cho việc thực hiện các kế hoạch mục tiêu chất lƣợng hàng năm.  

- Cấp hệ thống: Hệ thống, quy trình và công cụ ĐBCL bên trong chung và chuyên biệt 

đƣợc thiết kế theo PDCA, đƣợc hƣớng dẫn thông qua sổ tay ĐBCL và các hoạt động tƣ vấn.  

- Cấp chiến thuật: Tất cả viên chức đều có trách nhiệm tham gia vào công tác ĐBCL 

theo quan điểm “lấy khách hàng làm trung tâm”, chia sẻ với đồng nghiệp và không ngừng cải 

tiến chất lƣợng dựa trên phản hồi của các bên liên quan, đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài để 

đạt đƣợc các mục tiêu chất lƣợng của Học viện. 

Đảm bảo chất lƣợng bên ngoài  

- Năm 2017, Học viện đã đạt Bộ GD&ĐT cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định của Bộ. 

- Năm 2018, 02 CTĐT Khoa học cây trồng và Quản trị kinh doanh nông nghiệp đã đƣợc 

Mạng lƣới các trƣờng đại học Đông Nam Á (AUN) cấp chứng chỉ công nhận đạt chuẩn AUN-QA. 
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PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ KHOA THÚ Y 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Thú y đã trải qua 64 năm xây dựng, trƣởng thành, phát triển và hội nhập cùng với 

sự phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khoa Thú y là một trong những nơi đầu 

tiên đào tạo bác sỹ thú y của Việt Nam. Trong 64 năm qua, Khoa đã đào tạo số lƣợng lớn bác 

sỹ thú y, thạc sỹ và tiến sỹ ngành thú y phục vụ cho công tác thú y trong cả nƣớc.  

Hiện tại Khoa Thú y có 7 bộ môn chuyên môn, 01 Bệnh viện Thú y và 01 Phòng Thí 

nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y đạt chứng chỉ ISO:17025 và là phòng thử 

nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tất cả các bộ môn của Khoa Thú y đều có đầy đủ các phòng thực hành, thực tập, nghiên 

cứu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu của khoa. Khoa có một Bệnh viện Thú y 

đƣợc xây dựng từ ngày đầu thành lập trƣờng. Đây là nơi để sinh viên đƣợc thực tập các kỹ 

năng lâm sàng cũng nhƣ rèn tay nghề. Đầu năm 2019, Khoa Thú y chính thức khai trƣơng và 

đƣa vào sử dụng Bệnh viện Thú y mới, đƣợc xây dựng từ nguồn kinh phí gần 100 tỷ đồng của 

Chính phủ. Đây đƣợc coi là bệnh viện thú y có quy mô rộng lớn với trang thiết bị hiện đại 

nhất Việt Nam. 

Sinh viên học ngành thú y ngoài việc học lý thuyết tại trƣờng còn đƣợc đi rèn nghề lâm 

sàng cũng nhƣ đi thực địa sản xuất tại Bệnh viện thú y, các phòng khám thú y, các cơ sở sản 

xuất, trang trại chăn nuôi, cở sở sản xuất và chế biến thực phẩm, doanh nghiệp, công ty 

nghiên cứu và sản thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, các địa phƣơng .v.v. Khoa Thú y nhận 

đƣợc nhiều sự hỗ trợ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ 

của các cơ quan thú y trong cả nƣớc và các địa phƣơng. Đặc biệt là sự hỗ trợ về đào tạo và 

học bổng cho sinh viên của các công ty, doanh nghiệp đang kinh doanh và nghiên cứu trong 

lĩnh vực thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Hiện tại có hơn 100 các doanh nghiệp đang 

có hợp tác với Khoa Thú y về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực (sinh viên tốt nghiệp)  

của Khoa.   

Trƣớc yêu cầu của thực tiễn sản xuất và chiến lƣợc phát triển Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam, Khoa Thú y đang xây dựng đề án thành lập Trƣờng Đại học Thú y trong Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.  Hiện tại Khoa Thú y đang là thành viên của Mạng 

lƣới Một sức khỏe các trƣờng đại học Việt Nam (VOHUN) và Đông Nam Á (SEAOHUN). 

Khoa Thú y đang là thành viên của Hiệp hội các Trƣờng Đào tạo Thú y Châu Á (AAVS) và 

Đông Nam Á (SEAVSA). 

Về hợp tác quốc tế, Khoa Thú y đã có quan hệ hợp tác trong đào tao, nghiên cứu khoa 

học, trao đổi cán bộ, sinh viên và các lĩnh vực cùng quan tâm với nhất nhiều trƣờng đại học 

trên thế gới nhƣ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Úc, Newzealand, Bỉ, Đức, Pháp, Thụy 

Điển, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippin, Lào, Camphuchia v.v. và các tổ 

chức quốc tế nhƣ: USAID, FAO, UNDP, WCS, WAP, ILRI, ReVet (EU), JICA v.v. 
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Về công tác nghiên cứu khoa học, Khoa Thú y cũng đã đƣợc giao nhiệm vụ triển khai 

nhiều đề tài khoa học trong nƣớc các cấp (Nhà nƣớc, Bộ, Học viện), nghị định thƣ với nƣớc 

ngoài, tập trung vào các vấn đề nóng của ngành thú y hiện nay nhƣ: vắc-xin phòng bệnh cho 

động vật, các KIT chẩn đoán bệnh, chế phẩm sinh học, an toàn thực phẩm, bệnh truyền lây 

giữa động vật và ngƣời, nâng cao khả năng sinh sản cho vật nuôi và một số lĩnh vực khác. 

Khoa đã có Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y đạt chứng chỉ 

ISO:17025 và là phòng thử nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây là cơ 

sở quan trọng để thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học của khoa; thực hiện các dịch vụ 

xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của vật nuôi; tƣ vấn kỹ thuật thú y cho các địa phƣơng, doanh 

nghiệp, công ty có nhu cầu và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Đồng thời phòng 

thí nghiệm này cũng có vai trò rất lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi cấp 

quốc gia khi đƣợc phân công nhiệm vụ chuyên ngành của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn và hỗ trợ chẩn đoán dịch bệnh động vật các tỉnh thành, chủ yếu là khu 

vực phía bắc. 

Khoa Thú y hiện nay là một trong cơ sở đào tạo số lƣợng lớn sinh viên ngành thú y 

với tổng số hơn 4000 sinh viên hệ chính quy, hàng trăm học viên cao học và nghiên cứu 

sinh. Số lƣợng sinh viên tuyển vào Khoa trong nhiều năm gần đây dao động từ 700 – 900 

sinh viên/năm. Chất lƣợng của sinh viên ra trƣờng cơ bản đáp ứng đƣợc yêu cầu của các nhà 

tuyển dụng.   

Sự nghiệp đào tạo của Khoa Thú y nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về 

thú y, bao gồm: nắm vững kỹ thuật phòng thí nghiệm liên quan chăn nuôi và thú y; tự thiết kế, 

thực hiện thí nghiệm chuyên ngành; nắm vững và thực hiện pháp lệnh thú y, chỉ đạo thực hiện 

các quy trình phòng, chống bệnh, kiểm soát động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật, kiểm 

soát sát sinh, kiểm tra theo quy định luật pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trƣờng 

và sức khỏe cộng đồng; biết vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến thú y vào lĩnh vực 

sản xuất động vật, sản xuất vắc-xin và dƣợc phẩm thú y; sử dụng máy vi tính với các phần mềm 

văn phòng và phần mềm phân tích thống kê cho các công việc lƣu trữ dữ liệu, phân tích thống 

kê, lập báo cáo, trình bày báo cáo; tổ chức, điều hành hoạt động phòng khám thú y. 

TẦM NHÌN 

Đến năm 2030, Khoa Thú y trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu của Việt Nam với chất 

lƣợng đào tạo đạt chuẩn quốc tế và tiên phong về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thú y, 

ngang tầm với các trƣờng đào tạo Thú y ở các nƣớc Đông Nam Á. 

SỨ MẠNG 

Khoa Thú y hƣớng tới là trung tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao nổi bật 

phục vụ phát triển ngành thú y trong nƣớc và hội nhập quốc tế, tạo ra các sản phẩm khoa học 

công nghệ, cung cấp dịch vụ thú y tiên tiến đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn trong công tác 

phòng chống dịch bệnh cho động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con ngƣời 

và môi trƣờng sinh thái thông qua hợp tác đa ngành với các bên liên quan để gắn kết chặt chẽ 

hơn giữa đào tạo, nghiên cứu với thực tế sản xuất. 
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

- Dẫn đầu: Tiên phong và nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu; 

- Đẳng cấp: Bằng các sản phẩm có tính vƣợt trội; 

- Hợp tác và Trách nhiệm. 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC 

Triết lý giáo dục của khoa là “Giỏi lý thuyết - Thạo tay nghề”. 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA  

Về cơ cấu tổ chức, Ban chủ nhiêm Khoa tổ chức điều hành chung các hoạt động của 

Khoa. Bên cạnh đó, Hội đồng khoa có chức năng tƣ vấn CTĐT của Khoa. Hiện nay Khoa có 

7 bộ môn (Bệnh lý thú y, Giải phẫu - Tổ chức - Phôi thai học, Ký sinh trùng, Ngoại sản, Nội - 

Chẩn - Dƣợc - Độc chất, Thú y cộng đồng, Vi sinh vật - Truyền nhiễm), 1 phòng thí nghiệm 

trọng điểm CNSH Thú y, 1 Bệnh viện Thú y phục vụ đào tạo và nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, Khoa còn có khối Văn phòng (trợ lý Tổ chức, trợ lý Đào tạo đại học, trợ lý 

Đào tạo sau đại học, khoa học và hợp tác quốc tế, trợ lý Vật tƣ & quản trị thông tin) và các tổ 

chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên). 

 

Sơ đồ tổ chức 

 

3. NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Các nhà khoa học của Khoa đã chủ trì nhiều nhiệm vụ từ cấp nhà nƣớc đến địa phƣơng 

và cơ sở. Trong giai đoạn 2015-2020, cán bộ trong Khoa đã tham gia và chủ trì 6 đề tài cấp 

nhà nƣớc, 2 đề tài cấp bộ, 2 dự án First, 1 dự án World Bank, 1 đề tài cấp thành phố Hà Nội. 

Ngoài ra, các cán bộ của Khoa đã xuất bản 46 bài báo quốc tế, 215 bài báo trong nƣớc và trên 

20 đầu sách. 

Một số đề tài nghiên cứu nổi bật của Khoa Thú y bao gồm: Nghiên cứu sản xuất vắc-xin 

một số bệnh ở gia súc (lợn, gà), nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học hỗ trợ chẩn đoán và 

điều trị (kháng thể đa dùng, đơn dùng hỗ trợ chẩn đoán điều trị bênh PRRS, CDV, PEDV...), 
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thảo dƣợc điều trị viêm tử cung, nghiên cứu tạo phôi tƣơi, nghiên cứu tạo vòng tẩm 

progesteron, công nghệ protein tái tổ hợp để chế vắcxin phòng cầu trùng, quy trình tổng hợp 

phòng trị bệnh Suy giảm hô hấp (Ornithobacterium rinotracheale - ORT) ở gà, quy trình chẩn 

đoán bệnh suy giảm hô hấp (Ornithobacterium rinotracheale - ORT) ở gà, quy trình phòng và 

điều trị bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm (Histomonosis) ở gà, quy trình chẩn đoán bệnh viêm 

gan ruột truyền nhiễm (Histomonosis) ở gà, vòng tẩm progesterone đặt âm đạo bò. 

4. THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

Hiện nay, Khoa Thú y đào tạo các trình độ: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Chƣơng trình 

đào tạo đại học ngành Thú y đã có 60 khoá tốt nghiệp với tổng số hơn 10.000 sinh viên tốt 

nghiệp. Nhiều cựu sinh viên đã thành công và đang nắm giữ vai trò quan trọng trong các cơ 

quan quản lý nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, các doanh nghiệp, các tổ chức phi 

chính phủ, với các vị trí là nhà chính trị, nhà quản lý, chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, nhà kinh 

doanh và chủ trang trại. 

5. THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Khoa Thú y là một trong những khoa có truyền thống và bề dày kinh nghiệm trong 

nghiên cứu khoa học. Các hoạt động khoa học, công nghệ của Khoa luôn gắn liền với đào tạo 

đại học và sau đại học, đồng thời gắn liền với các chƣơng trình hợp tác quốc tế và chuyển 

giao công nghệ. Khoa hiện có 5 nhóm nghiên cứu về lĩnh vực Thú y (Vắc-xin và chế phẩm 

sinh học, Vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm thú y, Công nghệ phôi và tế bào, Vệ sinh an toàn 

thực phẩm, Sinh sản gia súc) đã và đang liên kết với các nhóm nghiên cứu khác trong và 

ngoài Học viện. 

Về hợp tác quốc tế, Khoa Thú y thƣờng xuyên tổ chức và tham gia các hội thảo quốc tế, 

mời các nhà khoa học quốc tế đến trao đổi và hợp tác tại Khoa và Học viện. Năm 2019, khoa 

đã tổ chức đƣợc 11 hội thảo lớn nhỏ khác nhau, mời các chuyên gia của các nƣớc nhƣ Bỉ, 

Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều nƣớc khác đến tham dự và trao 

đổi về lĩnh vực Thú y. Cũng trong năm 2019, Khoa đón tiếp 10 đoàn khách từ các cơ quan tổ 

chức quốc tế nhƣ Cục Thú y Hà Lan, đoàn chuyên gia USDA của Đại sứ quán Mỹ, đoàn 

chuyên gia của các trƣờng Đại học và doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc. 
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PHẦN III. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

A. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

1. NGÀNH THÚ Y 

1.1. Mục tiêu chương trình 

Mục tiêu chung: 

Mục tiêu chung của chƣơng trình đào tạo ngành Thú ý nhằm đào tạo Bác sĩ thú y có 

phẩm chất chính trị vững vàng, tƣ cách đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn vững vàng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội về lĩnh vực thú y.  

Mục tiêu cụ thể: 

Ngƣời học sau khi tốt nghiệp ngành Thú y có khả năng:  

MT1: Chẩn đóan, phòng bệnh, điều trị và kiểm soát dịch bệnh động vật một cách 

chuyên nghiệp, toàn tâm toàn ý cho việc bảo vệ sức khoẻ cho con ngƣời, nâng cao phúc lợi 

cho động vật và môi trƣờng sinh thái. 

MT2: Không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo để giải quyết 

thành công các vấn đề mang tính thử thách cao của thực tiễn. 

MT3: Tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của ngành 

Chăn nuôi - Thú y của Việt Nam. 

1.2. Chuẩn đầu ra 

Hoàn thành chƣơng trình đào tạo ngành Thú y, ngƣời học có kiến thức, kỹ năng, năng 

lực tự chủ và trách nhiệm sau:  

Chuẩn đầu ra 

Sau khi hoàn tất chƣơng trình, sinh viên có thể 

Kiến thức chung 

CĐR 1. Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội và sự hiểu biết về các vấn đề 

đƣơng đại vào lĩnh vực thú y. 

Kiến thức chuyên môn 

CĐR 2. Áp dụng kiến thức thú y vào việc phòng chống dịch bệnh cho động vật một cách 

hiệu quả. 

CĐR 3. Áp dụng kiến thức thú y vào việc chẩn đoán, điều trị bệnh cho vật nuôi một cách 

hiệu quả. 

CĐR 4. Thiết kế các chƣơng trình chẩn đoán, điều trị bệnh cho vật nuôi, các quy trình 

phòng chống dịch bệnh cho động vật theo các tiêu chuẩn quy định. 

Kỹ năng chung 

CĐR 5. Vận dụng tƣ duy phản biện và sáng tạo, phƣơng pháp suy luận dựa trên bằng 

chứng vào giải quyết các vấn đề của ngành thú y một cách hiệu quả. 

CĐR 6. Làm việc nhóm đạt mục tiêu đề ra ở vị trí là thành viên hay ngƣời lãnh đạo. 
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CĐR 7. Giao tiếp đa phƣơng tiện, đa văn hoá một cách hiệu quả; Sử dụng thành thạo 

CNTT phục vụ công việc; đạt chuẩn tiếng Anh trình độ B1 theo qui định của Bộ 

GD&ĐT. 

Kỹ năng chuyên môn 

CĐR 8. Thực hiện thành thạo các kỹ năng lâm sàng và phi lâm sàng, các qui trình kỹ 

thuật trong chẩn đoán, điều trị bệnh cho vật nuôi, phòng chống dịch bệnh cho động vật. 

CĐR 9. Tƣ vấn về kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh trong lĩnh vực thú y theo định 

hƣớng mang lại lợi ích kinh tế với sự cân nhắc về sự an toàn cho con ngƣời, sức khỏe vật 

nuôi và môi trƣờng sinh thái. 

CĐR 10. Sử dụng thành thạo và hợp lý các trang thiết bị hiện đại của ngành thú y phục vụ 

công tác chẩn đoán, phòng trị bệnh và quản lý dịch bệnh động vật. 

CĐR 11. Nghiên cứu khoa học giải quyết thành công các vấn đề của lĩnh vực thú y. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR 12. Tuân thủ qui định và luật pháp, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. 

CĐR 13. Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng, nâng cao sức khoẻ cho con ngƣời và 

thể hiện lòng yêu quý động vật. 

CĐR 14. Định hƣớng tƣơng lai rõ ràng và sẵn sàng học tập suốt đời để đáp ứng sự thay 

đổi nhanh chóng của ngành thú y trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

2. ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP SAU KHI TỐT NGHIỆP   

Với nhu cầu việc làm hiện nay và trong thời gian tới, hơn 90% sinh viên ngành thú y 

sau khi tốt nghiệp ra trƣờng có việc làm ngay với mức thu nhập khởi điểm từ 15 đến 20 triệu 

đồng tại các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Có nhiều công ty đã ký 

hợp đồng làm việc với sinh viên năm cuối. Đặc biệt Khoa Thú y và các doanh nghiệp trong 

lĩnh vực chăn nuôi thú y luôn có các chƣơng trình hợp tác nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối 

thực tập tốt nghiệp, đồng thời đây cũng là thời gian thử việc giúp sinh viên tiếp cận các doanh 

nghiệp. Sinh viên sau thời gian thực tập tại doanh nghiệp và tốt nghiệp ra trƣờng đƣợc các 

công ty ký hợp đồng lao động chính thức đạt tỷ lệ cao tới gần 100%. 

Ngƣời học sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành thú y có thể công tác trong các lĩnh 

vực sau: 

- Hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và dịch vụ KHKT về chăn nuôi, 

thú y; 

- Hành nghề thú y (phòng mạch, điều trị tự do); 

- Quản lý trang trại (kỹ thuật tại các trang trại chăn nuôi); 

- Quản lý dịch bệnh động vật (cán bộ quản lý, kiểm dịch viên tại các cơ quan quản lý 

nhà nƣớc về lĩnh vực thú y); 

- Khuyến nông (tƣ vấn, đào tạo, tập huấn về thú y); 

- Nghiên cứu trong lĩnh vực thú y (viện nghiên cứu, trung tâm, công ty); 

- Giảng dạy trong các trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp nghề; 

- Các cơ quan tổ chức quốc tế, các chƣơng trình, dự án nghiên cứu trong và ngoài nƣớc. 
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Ngƣời học thú y sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại cơ quan thú y (Cục Thú y, chi cục 

chăn nuôi thú y cấp tỉnh, chi cục thú y vùng, cơ quan quản lý về chăn nuôi thú y cấp huyện), 

các viện nghiên cứu về chăn nuôi thú y, các phòng mạch hoặc bệnh xá (hay bệnh viện) thú y, 

phòng xét nghiệm thú y, trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu, biên giới; cơ quan khuyến nông 

từ trung ƣơng đến địa phƣơng. 

Đặc biệt là công tác tại các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất và kinh 

doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc. Đây là khu vực thu hút số lƣợng đông 

sinh viên nhất khi ra trƣờng trong nhiều năm gần đây và cũng có mức thu nhập khá cao khi 

làm việc ở khu vực này. Ngoài ra bác sỹ thú y còn có cơ hội làm việc tại các khu bảo tồn động 

vật hoang dã, vƣờn thú, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản, các 

cơ sở bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Ngoài ra có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu ở các 

trƣờng, viện chuyên ngành. Bác sỹ thú y còn có thể cộng tác hay phối hợp nghiên cứu, sản 

xuất, thử nghiệm thuốc với các hãng, cơ sở bào chế các hóa chất, thuốc, vaccine phòng bệnh. 

Bản thân bác sỹ thú y sau khi tốt nghiệp cũng có khả năng tự mở các hoạt động kinh doanh cá 

nhân vễ lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

Sinh viên tốt nghiệp ngành thú y cũng có nhiều cơ hội làm việc tại nƣớc ngoài nhƣ: 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, các nƣớc Đông Nam Á… Ngoài ra cũng có nhiều cơ hội làm 

việc cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các dự án và chƣơng trình quốc tế liên quan đến 

chăn nuôi, thú y và thủy sản. 

3. ĐỊNH HƢỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP  

Các chƣơng trình đào tạo nâng cao trình độ mà ngƣời tốt nghiệp ngành thú y có thể 

tham gia: 

- Học cao học chuyên ngành thú y, chăn nuôi, thủy sản; 

- Các chƣơng trình đào tạo tiến sỹ: bệnh lý học và chữa bệnh động vật; dịch tễ học thú 

y; sinh sản và bệnh sinh sản gia súc; các chuyên ngành thú y khác; 

- Các chƣơng trình tập huấn chuyên môn về thú y trong và ngoài nƣớc; các chƣơng 

trình, dự án nghiên cứu, đầu tƣ và phát triển ngành thú y trong nƣớc và nƣớc ngoài;  

- Các chƣơng trình đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật liên quan đến chăn nuôi, thú y, thủy 

sản, thực phẩm, một sức khỏe. 

4. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH  

Cấu trúc chung của chƣơng trình đào tạo ngành: 

Khối kiến thức 
Chuyên ngành Thú y 

Tổng số tín chỉ Tỷ lệ (%) 

Đại cƣơng 30 18,75 

Cơ sở ngành 38 23,75 

Chuyên ngành 92 57,50 

Tổng số tín chỉ bắt buộc 146 91,25 

Tổng số tín chỉ tự chọn 14 8,75 

Tổng số tín chỉ của chƣơng trình đào tạo 160  
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4.1. Sơ đồ cấu trúc chương trình đào tạo 
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4.2. Cấu trúc chương trình đào tạo 

Ghi chú: TC = Tín chỉ; LT = Lý thuyết; TH = Thực hành; BB = Bắt buộc; TC = Tự chọn 

TT 
Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tên tiếng Anh của 

HP 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Học phần tiên quyết (chữ 

đậm)/ học phần song hành 

Mã học phần 

tiên quyết, 

song hành 

TỔNG  SỐ PHẦN ĐẠI CƢƠNG 
1 1 1 SH01001 Sinh học đại cƣơng General biology 2 1,5 0,5 BB     

2 1 1 TH01011 Toán cao cấp  Higher mathematics 3 3,0 0,0 BB     

3 1 1 MT01004 Hoá phân tích  Analytic chemistry 2 1,5 0,5 BB     

4 1 1 ML01001 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác Lênin 1 

Principle of Marxism 

and Leninism 1 
2 2,0 0,0 BB     

5 1 1 MT01002 Hoá hữu cơ Organic chemistry 2 1,5 0,5 BB     

6 1 1 TY02005 Vi sinh vật đại cƣơng 
General 

Microbiology 
2 1,5 0,5 BB  Sinh học đại cƣơng  SH01001 

7 1 1 TH01009 Tin học đại cƣơng    Basics of informatics 2 1,5 0,5 BB     

11 1 2 TH01007 Xác suất - Thống kê 
Probability and 

statistics 
3 3,0 0,0 BB Toán cao cấp TH01011 

12 1 2 ML01005 
Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh 

Ho Chi Minh 

Ideology 
2 2,0 0,0 BB   

 

13 1 2 ML01002 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác Lênin 2 

Principle of Marxism 

and Leninism 2 
3 3,0 0,0 BB 

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa MLN 1 
ML01001 

14 1 2 CN02301 Hoá sinh đại cƣơng General biochemistry 2 1,5 0,5 BB   
 

15 1 2 CN02101 Động vật học  Zoology 3 2,0 1,0 BB Sinh học đại cƣơng  SH01001 

18 1 2 ML01009 Pháp luật đại cƣơng Basic Law 2 2,0 0,0 BB   
 

20 2 3 TY01002 
Thuật ngữ chuyên 

ngành 
Terminology 1 1,0 0,0 BB   

 

21 2 3 SN01032 Tiếng Anh 1 English 1 3 3,0 0,0 BB Tiếng Anh 0 SN00011 

TỔNG SỐ PHẦN CƠ SỞ  NGÀNH 

22 2 3 TY03048 
Rèn nghề lâm sàng 

Thú y 1 

Veterinary 

Professional Skills 

Practice 1 

4 0,0 4,0 BB     
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TT 
Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tên tiếng Anh của 

HP 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Học phần tiên quyết (chữ 

đậm)/ học phần song hành 

Mã học phần 

tiên quyết, 

song hành 

23 2 3 TY02001 Giải phẫu vật nuôi 1 
Domestic animal 

anatomy 1 
3 2,0 1,0 BB Động vật học  

24 2 3 TY02003 Mô học 1 Histology 1 2 1,5 0,5 BB Động vật học   

25 2 3 CN02303 Sinh lý động vật 1 Animal physiology 1 2 1,5 0,5 BB Động vật học  

26 2 3 TY02014 Miễn dịch học thú y 
Veterinary 

immunology 
2 2,0 0,0 BB Vi sinh vật đại cƣơng  

28 2 4 SN01033 Tiếng Anh 2 English 2 3 3,0 0,0 BB Tiếng Anh 1  

29 2 4 CN02302 Hoá sinh động vật Animal biochemistry 2 1,5 0,5 BB Hoá sinh đại cƣơng  

30 2 4 CN02305 Sinh lý động vật 2 Animal physiology 2 2 1,5 0,5 BB Sinh lý động vật 1  

31 2 4 TY02002 Giải phẫu vật nuôi 2 
Domestic animal 

anatomy 2 
2 1,0 1,0 BB Giải phẫu vật nuôi 1  

32 2 4 TY02004 Mô học 2 Histology 2 2 1,5 0,5 BB Mô học 1  

33 2 4 TY02020 Bệnh lý học thú y  1 
Veterinary pathology 

1 
2 1,5 0,5 BB Sinh lý động vật 1  

34 2 4 TY02006 Dƣợc lý học thú y  
Veterinary 

pharmacology  
3 2,5 0,5 BB    

35 2 4 TY02019 Vi sinh vật học thú y  
Veterinary 

microbiology  
3 2,5 0,5 BB Vi sinh vật đại cƣơng  

38 3 5 ML01004 

Đƣờng lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Revolutionary 

guideline of 

Vietnamese 

Comminist Party 

3 3,0 0,0 BB    

TỔNG SỐ PHẦN CHUYÊN NGÀNH 

39 3 5 TY03049 Chẩn đoán bệnh thú y Veterinary diagnosis 2 1,5 0,5 BB Giải phẫu vật nuôi1  

40 3 5 KQ03107 Marketing căn bản 1 
Basics of marketting 

1 
2 2,0 0,0 BB    

41 3 5 TY02012 Dƣợc liệu thú y 
Veterinary medicinal 

herbs 
2 1,5 0,5 BB Dƣợc lý học thú y  

42 3 5 TY02011 Bệnh lý học thú y 2 
Veterinary pathology 

2 
3 2,5 0,5 BB Bệnh lý học thú y 1  
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TT 
Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tên tiếng Anh của 

HP 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Học phần tiên quyết (chữ 

đậm)/ học phần song hành 

Mã học phần 

tiên quyết, 

song hành 

43 3 5 TY03001 Độc chất học Thú y  
Veterinary 

toxicology 
2 1,5 0,5 TC     

44 3 5 CN02701 Thiết kế thí nghiệm 
Experimental 

Methods 
2 1,5 0,5 TC     

45 3 5 TY02007 Phôi thai học 
 Veterinary 

embryology 
2 1,5 0,5 TC     

46 3 5 TY02009 
Nấm và bệnh do nấm 

gây ra 
Veterinary mycology 2 1,5 0,5 TC      

47 3 5 TY 03057 

Thực hành tăng 

cƣờng chẩn đoán giải 

phẫu bệnh gia súc, 

gia cầm 

Intensive Practice of 

Veterinary Pathology   
1 0,0 1,0 TC (Theo nhu cầu)   

48 3 5 CN02601 Dinh dƣỡng động vật  Animal Nutrition  3 2,5 0,5 TC     

49 3 6 TY03053 Sinh sản gia súc 1 
Veterinary 

theriogenology 1 
2 1,5 0,5 BB Sinh lý động vật 1  

50 3 6 TY03008 
Bệnh ngoại khoa thú 

y 
Veterinary Surgergy  3 2,5 0,5 BB Giải phẫu vật nuôi 1  

51 3 6 TY03002 
Bệnh nội khoa thú y 

1 

Veterinary internal 

medicine 1 
3 2,0 1,0 BB Chẩn đoán bệnh thú y  

52 3 6 TY 03043 
Thực tập giáo trình 

Nội - Chẩn 

Diagnosis and 

Internal Medicine 

Field Trip  

4 0,0 4,0 BB Bệnh nội khoa thú y 1  

53 3 6 TY03045 
Thực tập giáo trình 

Ngoại - Sản 

Surgery - 

Theriogenology Field 

Trip  

6 0,0 6,0 BB Bệnh Ngoại khoa, Sinh sản 1  

54 3 6 TY03058 
Thực hành tăng 

cƣờng Ngoại Sản  

Intensive Practice of  

Surgergy and  

Theriogenology 

2 0,0 2,0 TC (Theo nhu cầu)  
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TT 
Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tên tiếng Anh của 

HP 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Học phần tiên quyết (chữ 

đậm)/ học phần song hành 

Mã học phần 

tiên quyết, 

song hành 

55 4 7 TY03060 Dịch tễ học thú y 
Veterinary 

epidemiology 
2 1,5 0,5 BB Vi sinh vật học thú y   

56 4 7 TY03051 
Bệnh truyền nhiễm 

thú y 1 

Veterinary infectious 

diseases 1 
2 1,5 0,5 BB Vi sinh vật học thú y   

57 4 7 TY03011 Ký sinh trùng thú y 1 
Veterinary 

parasitology 1 
2 1,5 0,5 BB Bệnh lý học thú y 1  

58 4 7 TY03014 Vệ sinh thú y 1 Veterinary hygiene 1 2 1,5 0,5 BB Vi sinh vật đại cƣơng  

59 4 7 TY03003 
Bệnh nội khoa thú y 

2 

Veterinary internal 

medicine 2 
2 1,5 0,5 BB Bệnh nội khoa thú y 1  

60 4 7 TY03061 
Rèn nghề lâm sàng 

Thú y 2 

Veterinary 

Professional Skills 

Practice 2 

4 0,0 4,0 BB Bệnh nội khoa thú y 1  

61 4 7 TY03040 
Bệnh Truyền lây giữa 

động vật và ngƣời 
Zoonoses 3 2,5 0,5 TC    

62 4 7 TY03028 
Bệnh động vật hoang 

dã  
Wild animal diseases 2 1,0 1,0 TC    

63 4 7 TY03037 Phúc lợi động vật Animal welfare 2 2,0 0,0 TC    

64 4 7 TY03022 Châm cứu thú y 
Veterinary 

acupunture 
2 1,5 0,5 TC    

65 4 7 TY03017 
Miễn dịch học ứng 

dụng  
Applied immunology 2 1,5 0,5 TC    

66 4 7 TY03023 

Phẫu thuật ngoại 

khoa Thú y Thực 

hành  

Veterinary Practical  

surgery 
3 1,5 1,5 TC    

67 4 7 TY03021 
Bào chế và kiểm 

nghiệm thuốc thú y 
Applied immunology 2 1,5 0,5 TC    

68 4 7 TY03024 
Bệnh do rối loạn dinh 

dƣỡng 
Nutrition disorders 2 1,5 0,5 TC    
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TT 
Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tên tiếng Anh của 

HP 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Học phần tiên quyết (chữ 

đậm)/ học phần song hành 

Mã học phần 

tiên quyết, 

song hành 

69 4 8 SN03055 
Tiếng Anh chuyên 

ngành Thú y 
Professional English 2 2,0 0,0 BB Tiếng Anh 2  

70 4 8 TY03006 
Bệnh truyền nhiễm 

thú y 2 

Veterinary infectious 

diseases 2 
2 1,5 0,5 BB Bệnh truyền nhiễm thú y 1  

71 4 8 TY03054 Ký sinh trùng thú y 2 
Veterinary 

parasitology 2 
2 1,5 0,5 BB Ký sinh trùng thú y 1  

72 4 8 TY03007 Luật thú y Veterinary Law 1 1,0 0,0 BB Bệnh truyền nhiễm thú y 1  

73 4 8 TY03010 Sinh sản gia súc 2 
Veterinary 

theriogenology 2 
2 1,5 0,5 BB Sinh sản gia súc 1  

74 4 8 TY03044 
Thực tập giáo trình 

Truyền nhiễm 

Infectious Diseases 

Field trip  
4 0,0 4,0 BB Bệnh truyền nhiễm thú y 1   

75 4 8 TY03055 
Một sức khỏe trong 

Thú y  

One Health in 

Veterinary Medicine  
2 1,5 0,5 BB    

76 4 8 CN03503 Chăn nuôi Gia cầm Poultry production 3 2,5 0,5 TC    

77 4 8 TY03019 Bệnh học thuỷ sản Aqua diseases 3 2,5 0,5 TC    

78 4 8 CN03501 Chăn nuôi Lợn Pig production 3 2,5 0,5 TC     

79 4 8 CN03502 Chăn nuôi Trâu bò 
Cattle and buffalo 

productions 
3 2,5 0,5 TC     

80 4 8 TY 03025 Chẩn đoán hình ảnh 
Veterinary 

Diagnostic Imaging 
2 1,5 0,5 TC     

81 5 9 TY03013 Kiểm nghiệm thú sản Veterinary inspection 3 2,5 0,5 BB Bệnh truyền nhiễm thú y 1  

82 5 9 TY03016 

Vệ sinh an toàn thực 

phẩm nguồn gốc 

động vật  

Animal-originated 

food safety 
2 1,5 0,5 BB Vệ sinh thú y 1  

83 5 9 TY03015 Vệ sinh thú y 2 Veterinary hygiene 2 2 1,5 0,5 BB Vệ sinh thú y 1  

84 5 9 TY03046 
Thực tập giáo trình 

KST Thú y 

Parasitology Field 

Trip  
3 0,0 3,0 BB Ký sinh trùng thú y 2  

85 5 9 MT02011 Quản lý môi trƣờng  
Managenment of 

Environment 
2 

 

2,0  
0,0 BB    
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TT 
Năm 

học 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tên tiếng Anh của 

HP 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Học phần tiên quyết (chữ 

đậm)/ học phần song hành 

Mã học phần 

tiên quyết, 

song hành 

86 5 9 TY03047 
Thực tập giáo trình 

KNTS - ATTP  

Vet Inspection - 

Food safety Field 

Trip  

3 0,0 3,0 BB Kiểm nghiệm thú sản  

87 5 9 TY 03018 Bệnh chó, mèo Dog and cat diseases 2 1,5 0,5 TC     

88 5 9 CN03302 Thức ăn chăn nuôi Animal feed 2 1,5 0,5 TC     

89 5 9 TY03020 
Dƣợc lý học lâm 

sàng Thú y  

Clinical 

pharmacology 
2 1,5 0,5 TC     

90 5 9 TY03017 
Miễn dịch học ứng 

dụng  
Applied immunology 2 1,5 0,5 TC     

91 5 9 TY03056 
Miễn dịch hoc KST 

Thú y 

Vet, Parasitology 

Epidioloy  
2 1,5 0,5 TC     

92 5 9 NH03082 Bệnh Ong  Api Disease 2 1,5 0,5 TC     

93 5 9 TY03059 
Kỹ thuật chẩn đoán 

bệnh KST Thú y  

Diagnostic 

Techniques of 

Veterinary Parasitic 

Diseases  

2 0,0 2,0 TC (TC theo nhu cầu)   

94 5 10 TY04998 Khoá luận tốt nghiệp Graduation Thesis 10 0,0 10,0 BB     
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* Học phần kỹ năng mềm 

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ BB/ TC 

KN01001 Kỹ năng giao tiếp 2 TC 

KN01002 Kỹ năng lãnh đạo 2 TC 

KN01003 Kỹ năng quản lý bản thân 2 TC 

KN01004 Kỹ năng tìm kiếm việc làm 2 TC 

KN01005 Kỹ năng làm việc nhóm 2 TC 

KN01006 Kỹ năng hội nhập 2 TC 

Ghi chú: BB = bắt buộc; TC = tự chọn 

* Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 

Nhóm học phần 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Mã HP 

tiên 

quyết 

BB/TC 

Giáo dục thể chất GT01016 
Giáo dục thể chất đại 

cƣơng 
1  BB 

 

GT01017/ 

GT01018/ 

GT01019/ 

GT01020/ 

GT01021/ 

GT01022/ 

GT01023/ 

GT01014/ 

GT01015 

Giáo dục thể chất (Chọn 2 

trong 9 HP: Điền kinh, 

Thể dục Aerobic, Bóng đá, 

Bóng chuyền, Bóng rổ, 

Cầu lông, Cờ vua, Khiêu 

vũ thể thao, Bơi) 

2  BB 

Giáo dục quốc 

phòng 
QS01001 Giáo dục quốc phòng 1 3  BB 

 QS01002 Giáo dục quốc phòng 2 2  BB 

 QS01003 Giáo dục quốc phòng 3 3  BB 

Tổng số   11   

Ghi chú: BB = bắt buộc; TC = tự chọn 

 

* Học phần tin học 

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ BB/ TC 

TH01009 Tin học đại cƣơng 2 BB 

Ghi chú: BB = bắt buộc; TC = tự chọn 
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5. LỘ TRÌNH HỌC TẬP 
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6. KẾ HOẠCH HỌC TẬP 

Ghi chú: TC = Tín chỉ; LT = Lý thuyết; TH = Thực hành; BB = Bắt buộc; TC = Tự chọn 

Năm thứ 1 

 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

1 SH01001 Sinh học đại cƣơng 2 1,5 0,5 BB   

1 TH01011 Toán cao cấp  3 3,0 0,0 BB   

1 MT01004 Hoá phân tích  2 1,5 0,5 BB   

1 ML01020 Triết học Mác - Lênin  3 3,0 0,0 BB   

1 MT01002 Hoá hữu cơ 2 1,5 0,5 BB   

1 TY02005 Vi sinh vật đại cƣơng 2 1,5 0,5 BB   

1 TH01009 Tin học đại cƣơng    2 1,5 0,5 BB   

1 SH00010 Tiếng Anh bổ trợ 1 1,0 0,0 -   

1 GT01016 Giáo dục thể chất đại cƣơng 1 0,5 0,5 PCBB   

1 QS01011 

Đƣờng lối quốc phòng và an 

ninh của Đảng Cộng sản Việt 

nam 

2 0,0 2,0 PCBB   

2 TH01007 Xác suất - Thống kê 3 3,0 0,0 BB TH01011 

2 ML01021 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2,0 0,0 BB   

2 ML01022 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2,0 0,0 BB ML01001 

2 CN02301 Hoá sinh đại cƣơng 2 1,5 0,5 BB   

2 CN02101 Động vật học  3 2,0 1,0 BB SH01001 

2 

KN01001/ 

KN01002/ 

KN01003/ 

KN01004/ 

KN01005/ 

KN01006/ 

KN01007 

Kỹ năng mềm: 90 tiết (Chọn 3 

trong 6 học phần, mỗi học phần 

30 tiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ 

năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý 

bản thân, Kỹ năng tìm kiếm việc 

làm, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ 

năng hội nhập quốc tế, Kỹ năng 

khởi nghiệp) 

      PCBB   

2 SN00011 Tiếng Anh 0 2 2,0 0,0 -   

2 ML01009 Pháp luật đại cƣơng 2 2,0 0,0 BB   

2 QS01012 Công tác quốc phòng và an ninh 2 2,0 0,0 PCBB   

Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc 38         

Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng 3         

Tổng số tín chỉ học phần tin học 2         

Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm 6         
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Năm thứ 2 
 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

1 TY01002 Thuật ngữ chuyên ngành 1 1,0 0,0 BB   

1 ML01005 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2 2,0 0,0 BB  

1 SN01032 Tiếng Anh 1 3 3,0 0,0 BB SN00011 

1 TY03048 Rèn nghề lâm sàng Thú y 1 4 0,0 4,0 BB  

1 TY02001 Giải phẫu vật nuôi 1 3 2,0 1,0 BB  

1 TY02003 Mô học 1 2 1,5 0,5 BB  

1 CN02303 Sinh lý động vật 1 2 1,5 0,5 BB  

1 TY02014 Miễn dịch học thú y 2 2,0 0,0 BB  

1 QS01013 
Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn 

súng ngắn và sử dụng lựu đạn 
6 1,5 4,5 PCBB  

1 CN02302 Hoá sinh động vật 2 1,5 0,5 BB  

2 SN01033 Tiếng Anh 2 3 3,0 0,0 BB SN01032 

2 CN02305 Sinh lý động vật 2 2 1,5 0,5 BB  

2 TY02002 Giải phẫu vật nuôi 2 2 1,0 1,0 BB  

2 TY02004 Mô học 2 2 1,5 0,5 BB  

2 TY02020 Bệnh lý học thú y  1 2 1,5 0,5 BB  

2 TY02006 Dƣợc lý học thú y  3 2,5 0,5 BB  

2 TY02019 Vi sinh vật học thú y  3 2,5 0,5 BB  

2 QS01014 Hiểu biết chung về quân, binh chủng 1 0,5 0,5 PCBB   

2 

GT01017, 

GT01018, 

GT01019, 

GT01020, 

GT01021, 

GT01022, 

GT01023, 

GT01014, 

GT01015 

Giáo dục thể chất (Chọn 2 trong 9 HP: 

Điền Kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, 

Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, 

Khiêu vũ thể thao, Bơi) 

2 0,0 2,0 PCBB   

Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc 47         

Tổng số tín chỉ học phần tự chọn 0         

Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng 8         

Tổng số tín chỉ học phần tin học 0         

Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm 0         
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Năm thứ 3 

 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

1 ML01004 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2,0 0,0 BB   

1 TY03049 Chẩn đoán bệnh thú y 2 1,5 0,5 BB  

1 KQ03107 Marketing căn bản 1 2 2,0 0,0 BB  

1 TY02012 Dƣợc liệu thú y 2 1,5 0,5 BB  

1 TY02011 Bệnh lý học thú y 2 3 2,5 0,5 BB  

1 TY03001 Độc chất học Thú y  2 1,5 0,5 TC  

1 CN02701 Thiết kế thí nghiệm 2 1,5 0,5 TC  

1 TY02007 Phôi thai học 2 1,5 0,5 TC  

1 TY02009 Nấm và bệnh do nấm gây ra 2 1,5 0,5 TC   

1 TY03057 
Thực hành tăng cƣờng chẩn đoán giải 

phẫu bệnh gia súc, gia cầm 
1 0,0 1,0 TC  

1 CN02601 Dinh dƣỡng động vật  3 2,5 0,5 TC  

2 TY03053 Sinh sản gia súc 1 2 1,5 0,5 BB  

2 TY03008 Bệnh ngoại khoa thú y 3 2,5 0,5 BB  

2 TY03002 Bệnh nội khoa thú y 1 3 2,0 1,0 BB  

2 TY03043 Thực tập giáo trình : Nội - Chẩn 4 0,0 4,0 BB  

2 TY03045 Thực tập giáo trình : Ngoại - Sản 6 0,0 6,0 BB  

2 TY03058 Thực hành tăng cƣờng Ngoại sản  2 0,0 2,0 TC   

Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc 29         

Tổng số tín chỉ học phần tự chọn 14         

Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng 0         

Tổng số tín chỉ học phần tin học 0         

Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm 0         
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Năm thứ 4 

 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

1 TY03060 Dịch tễ học thú y 2 1,5 0,5 BB  

1 TY03051 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 2 1,5 0,5 BB  

1 TY03011 Ký sinh trùng thú y 1 2 1,5 0,5 BB  

1 TY03014 Vệ sinh thú y 1 2 1,5 0,5 BB  

1 TY03003 Bệnh nội khoa thú y 2 2 1,5 0,5 BB  

1 TY03061 Rèn nghề lâm sàng Thú y 2 4 0,0 4,0 BB  

1 TY03040 Bệnh Truyền lây giữa động vật và ngƣời 3 2,5 0,5 TC  

1 TY03028 Bệnh động vật hoang dã  2 1,0 1,0 TC  

1 TY03037 Phúc lợi động vật 2 2,0 0,0 TC  

1 TY03022 Châm cứu thú y 2 1,5 0,5 TC  

1 TY03023 Phẫu thuật ngoại khoa Thú y Thực hành  3 1,5 1,5 TC  

1 TY03021 Bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú y 2 1,5 0,5 TC  

1 TY03024 Bệnh do rối loạn dinh dƣỡng 2 1,5 0,5 TC  

2 SN03055 Tiếng Anh chuyên ngành Thú y 2 2,0 0,0 BB  

2 TY03006 Bệnh truyền nhiễm thú y 2 2 1,5 0,5 BB  

2 TY03054 Ký sinh trùng thú y 2 2 1,5 0,5 BB  

2 TY03007 Luật thú y 1 1,0 0,0 BB  

2 TY03010 Sinh sản gia súc 2 2 1,5 0,5 BB  

2 TY03044 Thực tập giáo trình Truyền nhiễm 4 0,0 4,0 BB  

2 TY03055 Một sức khỏe trong Thú y  2 1,5 0,5 BB  

2 TY03017 Miễn dịch học ứng dụng  2 1,5 0,5 TC  

2 CN03503 Chăn nuôi Gia cầm 3 2,5 0,5 TC   

2 TY03019 Bệnh học thuỷ sản 3 2,5 0,5 TC   

2 CN03501 Chăn nuôi Lợn 3 2,5 0,5 TC   

2 CN03502 Chăn nuôi Trâu bò 3 2,5 0,5 TC   

2 TY03025 Chẩn đoán hình ảnh 2 1,5 0,5 TC   

Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc 29         

Tổng số tín chỉ học phần tự chọn 32         

Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng 0         

Tổng số tín chỉ học phần tin học 0         

Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm 0         
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Năm thứ 5 

 

Học 

kỳ 

Mã học 

 phần 
Tên học phần 

Tổng 

Số 

TC 

LT TH 
BB/ 

TC 

Mã học 

phần 

tiên 

quyết 

1 TY03013 Kiểm nghiệm thú sản 3 2,5 0,5 BB  

1 TY03016 
Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc 

động vật  
2 1,5 0,5 BB  

1 TY03015 Vệ sinh thú y 2 2 1,5 0,5 BB  

1 TY03046 Thực tập giáo trình KST thú y 3 0,0 3,0 BB  

1 MT02011 Quản lý môi trƣờng  2  2,0  0,0 BB  

1 TY03047 Thực tập giáo trình KNTS - ATTP  3 0,0 3,0 BB  

1 TY03018 Bệnh chó, mèo 2 1,5 0,5 TC  

1 CN03302 Thức ăn chăn nuôi 2 1,5 0,5 TC  

1 TY03020 Dƣợc lý học lâm sàng thú y  2 1,5 0,5 TC   

1 TY03017 Miễn dịch học ứng dụng  2 1,5 0,5 TC   

1 TY03056 Miễn dịch hoc KST thú y 2 1,5 0,5 TC   

1 NH03082 Bệnh Ong  2 1,5 0,5 TC   

1 TY03059 Kỹ thuật chẩn đoán bệnh KST thú y  2 0,0 2,0 TC   

2 TY04998 Khoá luận tốt nghiệp 10 0,0 10,0 BB   

Tổng số tín chỉ học phần bắt buộc 25         

Tổng số tín chỉ học phần tự chọn 14         

Tổng số tín chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng 0         

Tổng số tín chỉ học phần tin học 0         

Tổng số tín chỉ học phần kỹ năng mềm 0         
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PHẦN IV. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN 

 

1. HƢỚNG DẪN CHUNG 

Các học phần đƣợc mô tả tóm tắt theo format nhƣ sau:  

Mã học phần
a 

- Tên đầy đủ của học phần
b
 (tên tiếng Anh của học phần). (Tổng số 

tín chỉ: Số tín chỉ lý thuyết - Số tín chỉ thực hành - Số tín chỉ tự học; Tổng số tiết tự 

học)
c
. Nội dung tóm tắt của học phần

d
. Học phần tiên quyết

e
: Tên học phần tiên quyết .  

Hƣớng dẫn chi tiết 

(
a
): Mã học phần: in đậm, gồm 2 phần, phần chữ và phần số đƣợc viết liền nhau, trong đó: 

Phần chữ: gồm 2 ký tự viết tắt tên Khoa phụ trách học phần.  

Quy định viết tắt tên Khoa nhƣ sau: 

 

TT Tên khoa Tên viết tắt TT Tên khoa Tên viết tắt 

1 Chăn nuôi CN 8 Lý luận Chính trị và Xã hội ML 

2 Công nghệ sinh học SH 9 Môi trƣờng MT 

3 Công nghệ thông tin TH 10 Nông học NH 

4 Công nghệ thực phẩm CP 11 Quản lý đất đai QL 

5 Cơ điện CD 12 Sƣ phạm và Ngoại ngữ SN 

6 
Kinh tế và Phát triển 

nông thôn 
KT 13 Thú y TY 

7 
Kế toán và Quản trị kinh 

doanh 
KQ 14 Thủy sản TS 

 

Đối với các học phần chỉ dành cho bậc Cao đẳng, phần chữ trong mã học phần gồm 3 

ký tự. Trong đó ký tự đầu là C, 2 ký tự sau là viết tắt của tên khoa phụ trách học phần.  

Ví dụ: CNH02001. Thực vật học. 

Một số chƣơng trình đào tạo có phần chữ của mã học phần đƣợc ký hiệu riêng:  

+ SHE: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học được giảng 

dạy bằng tiếng Anh. 

+ KTE: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp chất lượng 

cao được giảng dạy bằng tiếng Anh. 

+ RQ: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh 

quan được xây dựng từ dự án Việt Nam - Hà Lan. 

+ KDE: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp  

tiên tiến. 

+ NHE: Học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng tiên tiến. 
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Phần số: gồm 5 ký tự 

* Hai chữ số bắt đầu của phần số là mức kiến thức gồm các chữ số từ 01 đến 04  

  + Số 01 các học phần thuộc khối kiến thức đại cƣơng. 

  + Số 02 các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. 

  + Số 03 các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. 

Khóa luận tốt nghiệp sẽ có mã phần số là 049** (trong đó * là một chữ số bất kỳ). 

* Ba chữ số sau của phần số là ký hiệu học phần (từ 000 đến 999). 

Ví dụ: CD02105 là mã của học phần Cơ học ứng dụng trong đó: 

 - CD là mã số phần chữ của học phần do khoa Cơ điện phụ trách. 

 - 02015 là mã số phần số, trong đó:  

  + số 02: học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. 

  + số 015: là số đặt cho học phần này. 

(
b
): Tên đầy đủ của học phần: Cơ học ứng dụng 

(
c
): (Tổng số tín chỉ: Số tín chỉ lý thuyết - Số tín chỉ thực hành - số tín chỉ tự học; 

Số tiết tự học) 

Trong đó: 

 - Tổng số tín chỉ của học phần là 3. 

 - Số tín chỉ lý thuyết là 3. 

 - Số tín chỉ thực hành 0.  

  - Số tín chỉ tự học 9. 

 - Số tiết tự học 135. 

(
d
): Nội dung tóm tắt của học phần:  

Ví dụ: CD03134. Công trình thuỷ lợi (Irrigation structure). (2TC: 2-0-6; 90). Một số 

vấn đề cơ bản; Quy hoạch và bố trí; Hệ thống thủy nông; Tính toán thiết kế hệ thống kênh; 

Dẫn dòng thi công. Học phần tiên quyết: Thuỷ lực. 

(
e
) Học phần tiên quyết: Thủy lực.  

  Mô tả tóm tắt các học phần đƣợc xếp theo khối kiến thức đại cƣơng, cơ sở ngành, 

chuyên ngành. Trong từng khối kiến thức thứ tự các học phần trong phần mô tả đƣợc xếp theo 

trật tự bảng chữ cái của phần chữ và thứ tự tăng dần của phần số. 

* Chú ý:  

- Khi đăng ký học phần, sinh viên cần đối chiếu đúng mã và tên học phần trong thời 

khóa biểu với mã và tên học phần trong chương trình đào tạo. 

- Không tính học phần tiếng Anh bổ trợ Toeic (SN00010), Tiếng Anh 0 (SN00011), 3 

học phần Giáo dục thể chất, 4 học phần Giáo dục quốc phòng và 3 học phần Kỹ năng mềm 

vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo. 

- Các khoa chuyên môn có quy định riêng về điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp. 

Sinh viên cần tham khảo trước khi đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp. 
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2. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN 

2.1. Các học phần đại cƣơng 

1 TH01011 Toán cao cấp (Advanced Mathematics). (3TC: 3-0-6). Nội dung: Học 

phần gồm các kiến thức cơ bản về ma trận, định thức, hệ phƣơng trình 

tuyến tính; các phép tính vi phân hàm số một biến số và hàm số nhiều biến 

số; phép tính tích phân hàm số một biến số và các khái niệm cơ bản về 

phƣơng trình vi phân, cách giải một số phƣơng trình vi phân cấp một. 

Phương pháp giảng dạy: Sinh viên nghe giảng trên lớp kết hợp với tự học, 

tự tham khảo tài liệu và trao đổi với bạn bè, thầy cô. Sinh viên làm bài tập 

dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên. Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 

10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60%. Học phần trước: không. 

2 TH02002 Xác suất thống kê (Probability and Statistics). (3TC: 3-0-6). Nội dung: 

Học phần gồm 6 chƣơng với nội dung: Thống kê mô tả; Xác suất; Biến 

ngẫu nhiên; Ƣớc lƣợng tham số; Kiểm định giả thuyết thống kê; Tƣơng 

quan và hồi quy. Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng và giảng dạy 

thông qua thực hành. Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 

30%, thi: 60%.  

3 TH01009 Tin học đại cƣơng (Introduction to Informatics). (2TC: 1,5-0,5-4). Nội 

dung: Giới thiệu chung về tin học; Cấu trúc máy tính; Phần mềm máy tính 

và hệ điều hành; Mạng máy tính và Internet; Các vấn đề xã hội của công 

nghệ thông tin; MS Word và MS PowerPoint; MS Excel. Phƣơng pháp 

giảng dạy: Thuyết giảng và giảng dạy thông qua thực hành. Phương pháp 

đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60%.  

4 SN00010 Tiếng Anh bổ trợ (An Introduction to CEFR-based Tests). (1TC: 1-0-2). 

Nội dung: Giới thiệu sơ lƣợc về Chƣơng trình Tiếng Anh cơ bản đối với 

sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, giới thiệu cấu trúc và dạng bài 

trong bài thi năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu. Nội dung 

bài tập của học phần gồm 2 phần: Section A - Grammar and Reading (Ngữ 

pháp và Đọc hiểu); Section B - Listening (Nghe hiểu); mỗi phần gồm một 

số bài tập theo các dạng bài có thể xuất hiện trong bài thi năng lực tiếng 

Anh theo khung tham chiếu châu Âu. Phương pháp giảng dạy: Thuyết 

giảng, tổ chức học tập theo nhóm, sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 

trong giảng dạy. Phƣơng pháp đánh giá: Học phần không tính điểm, chỉ là 

học phần điều kiện cho kỳ thi đầu vào xếp lớp của toàn học viện. Sinh viên 

không tham gia học phần này đều không đƣợc tham dự kỳ thi đầu vào xếp 

lớp của Học viện. 

5 SN01011 Tiếng Anh 0 (English 0). (2TC: 2-0-4). Nội dung: Học phần gồm các 

phần thực hành kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và giới thiệu từ vựng, 

ngữ pháp gắn với chủ đề bài học: làm quen và giới thiệu bản thân, kể về 

công việc hàng ngày, cùng đi mua sắm, kể về gia đình. Sinh viên sử dụng 

vốn từ vựng đã học và cấu trúc ngữ pháp thì hiện tại đơn, “there is/are” và 

các tính từ sở hữu/ đại từ sở hữu để luyện các câu giao tiếp, nghe hiểu 

đoạn hội thoại đơn giản và viết các đoạn ngắn trong tình huống gắn với 
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chủ đề bài học. Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng (Lecturing 

method). Tổ chức học tập theo nhóm (Group-based learning). Phƣơng 

pháp đóng vai (Role-play teaching). Sử dụng câu hỏi TNKQ trong giảng 

dạy (Teaching with MCQ).Giảng dạy thông qua thảo luận (Teaching 

through discussion). Phương pháp đánh giá: Điểm chuyên cần + bài tập về 

nhà 10%, Điểm thảo luận: 20%, Điểm kiểm tra giữa kì: 20%, Điểm kiểm 

tra cuối kì: 50%. 

6 SN01032 Tiếng Anh 1 (English 1). (3TC: 3-0-6). Nội dung: Học phần cung cấp 

những kiến thức cơ bản về câu và cấu trúc đƣợc sử dụng thƣờng xuyên với 

thì hiện tại đơn, trạng từ chỉ tần suất, danh động từ, câu so sánh, các động 

từ khuyết thiếu nhƣ can và can’t, must và have to; cung cấp lƣợng từ vựng 

cần  thiết dùng trong giao tiếp hàng ngày về các chủ điểm quen thuộc nhƣ 

công việc, kỳ nghỉ, thành phố, động vật hoang dã, và thể thao. Môn học 

rèn cách phát âm, luyện trọng âm câu, ngữ điệu trong câu hỏi; rèn và phát 

triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết liên quan đến các chủ đềcông việc, 

kỳ nghỉ, thành phố, động vật hoang dã, và thể thao. Phương pháp giảng 

dạy: Thuyết giảng (Lecturing method), Tổ chức học tập theo nhóm 

(Group-based learning), Phƣơng pháp đóng vai (Role-play teaching), Sử 

dụng câu hỏi TNKQ trong giảng dạy (Teaching with MCQ), Sử dụng phim 

tƣ liệu trong giảng dạy (Teaching with videos) Giảng dạy thông qua thảo 

luận (Teaching through discussion). Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 

10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60%.  

7 MT01002 Hóa hữu cơ (Organic Chemistry). (2TC: 1,5-0,5-4; 90). Nội dung: Lý 

thuyết cơ bản của hóa học hữu cơ: Đồng phân và ảnh hƣởng tƣơng hỗ giữa 

các nguyên tử, nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ. Cấu tạo và 

tính chất cơ bản của các nhóm chức hữu cơ quan trọng. Cơ chế chính của 

các phản ứng hữu cơ. Cấu tạo và tính chất của một số nhóm hữu cơ thiên 

nhiên: Gluxit, lipit, axit amin, protein, ancaloit, tecpenoit… 3 bài thực 

hành trong phòng thí nghiệm. Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng, 

Thảo luận bài tập, Phƣơng pháp thực nghiệm. Phương pháp đánh giá: 

Điểm tham dự môn học: 10%, Điểm kiểm tra giữa kì: 30%, Điểm kiểm tra 

cuối kì: 60% 

8 MT01004 Hóa phân tích (Analytical Chemistry). (2TC: 1,5-0,5-4). Nội dung: 

Khái niệm, vai trò của hóa phân tích, phân loại phƣơng pháp; các khái 

niệm cơ bản trong hóa phân tích. Nguyên tắc cơ bản, các yếu tố ảnh 

hƣởng, cách tính kết quả trong phƣơng pháp phân tích khối kết tủa. 

Nguyên tắc, các khái niệm cơ bản, yêu cầu của phản ứng chuẩn độ, phân 

loại các phƣơng pháp chuẩn độ, cách pha dung dịch tiêu chuẩn, cách xây 

dựng đƣờng chuẩn độ, lựa chọn chỉ thị, tính toán kết quả trong phƣơng 

pháp phân tích khối lƣợng kết tủa. Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng; 

Các nghiên cứu trƣờng hợp: lí thuyết áp dụng phân tích đối tƣợng cụ thể. 

Phương pháp đánh giá: Chuyên cần + đóng góp ý kiến: 10%, giữa kỳ: 

30%, thi: 60% 
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9 SH01001 Sinh học đại cƣơng (General Biology). (2TC: 1,5-0,5-04). Nội dung: 

Tổng quan tổ chức cơ thể sống; Cấu trúc tế bào; Phân bào và quá trình 

sinh sản; Tính cảm ứng và thích nghi của sinh vật; Tiến hóa. Phương pháp 

giảng dạy: Giảng dạy kết hợp với phƣơng tiện truyền thông: Trình chiếu 

power point bài giảng, hình ảnh, Sử dụng video tƣ liệu trong giảng dạy: 

Giảng viên chuẩn bị video tƣ liệu, Sinh viên xem video sau đó trả lời các 

câu hỏi, Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy: Giảng 

viên chuẩn bị các câu hỏi có liên quan đến môn học, sinh viên thảo luận, 

trả lời trên lớp để ôn kiến thức và kiểm tra mức độ hiểu bài, seminar sinh 

viên: Giảng viên đƣa ra các chủ đề seminar có liên quan đến môn học cho 

các nhóm, sinh viên chuẩn bị và trình bầy nội dung theo nhóm đƣợc phân 

công. Phương pháp đánh giá: Điểm tham gia: 10% (Bao gồm các điểm: 

điểm danh (5%) và chuẩn bị bài (5%); Điểm quá trình: 10% (là điểm làm 

việc nhóm); Điểm kiểm tra giữa kì: 20%;  Điểm kiểm tra cuối kì: 60% 

10 ML01001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Principles of 

Marxism and Leninism 1). (2 TC: 2-0-60). Nội dung: Học phần gồm 4 

chƣơng nhằm giúp ngƣời học nắm đƣợc thế giới quan và phƣơng pháp 

luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Phương pháp giảng dạy: 

Phƣơng pháp thuyết giảng, Phƣơng pháp nêu vấn đề, Phƣơng pháp sử 

dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy. Phƣơng pháp giảng 

dạy kết hợp với phƣơng tiện đa truyền thông. Phương pháp đánh giá: 

Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60% 

11 ML01002 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Principles of 

Marxism and Leninism 2). (3TC: 3–0; 6; 135). Nội dung: Học phần gồm 

6 chƣơng tập trung trình bày các quy luật, nguyên lý kinh tế và những vấn 

đề có tính quy luật trong tiến trình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội của Chủ 

nghĩa Mác – Lê nin. Phương pháp giảng dạy: Phƣơng pháp thuyết giảng, 

Phƣơng pháp nêu vấn đề, Phƣơng pháp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan trong giảng dạy. Phƣơng pháp giảng dạy kết hợp với phƣơng tiện đa 

truyền thông. Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, 

thi: 60%. 

12 ML01004 Đƣờng lối cách mạng của ĐCSVN (Revolutionary guideline of 

Vietnamese Communist Party). (3TC: 3-0-6). Nội dung: Học phần khái 

quát về: Sự ra đời của ĐCSVN; Đƣờng lối đấu tranh giành chính quyền; 

Đƣờng lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lƣợc; 

Đƣờng lối công nghiệp hóa; Đƣờng lối xây dựng nền kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng XHCN; Đƣờng lối xây dựng hệ thống chính trị; Đƣờng lối xây 

dựng, phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Đƣờng lối đối 

ngoại. Phương pháp giảng dạy: Phƣơng pháp thuyết giảng, Phƣơng pháp 

nêu vấn đề, Phƣơng pháp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong 

giảng dạy, Phƣơng pháp giảng dạy kết hợp với phƣơng tiện đa truyền 

thông. Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60% 
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13 ML01005 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology). (2TC: 2-0-4).  

Nội dung: Học phần là tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về con đƣờng giải phóng 

dân tộc và xây dựng xã hội mới. Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng, 

Thuyết trình theo nhóm. Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa 

kỳ: 30%, thi: 60%.  

14 ML01009 Pháp luật đại cƣơng (Introduction to Laws) (2 TC: 0-2-4). Nội dung: 

Một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nƣớc và Pháp luật; Một số nội dung 

cơ bản về Nhà nƣớc và Pháp luật nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân sự và Luật Hình sự; Nội dung cơ bản 

của Luật Kinh tế, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình; Nội dung cơ 

bản của Luật Hành chính và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Phương pháp giảng dạy: Phƣơng pháp thuyết trình, Phƣơng pháp nêu vấn 

đề, Phƣơng pháp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy, 

Phƣơng pháp giảng dạy kết hợp với phƣơng tiện đa truyền thông, Phƣơng 

pháp serminar nhóm. Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 

30%, thi: 60%. 

15 ML01020 Triết học Mác – Lênin (Philosophy of  Marxism and Leninism) (3TC: 

3-0-6). Học phần gồm 3 chƣơng giúp sinh viên hiểu biết có tính căn bản, 

hệ thống về triết học Mác – Lênin, xây dựng thế giới quan duy vật và 

phƣơng pháp luận biện chứng duy vật. Nội dung bao gồm: Triết học và vai 

trò của triết học trong đời sống; chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề 

vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái 

kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nƣớc và cách mạng xã hội, ý thức 

xã hội, triết học về con ngƣời. 

16 ML01021 Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Political economy of  Marxism and 

Leninism) (2TC: 2-0-4). Học phần gồm 6 chƣơng giúp sinh viên hiểu biết 

những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối 

cảnh phát triển kinh tế của đất nƣớc và thế giới ngày nay. Nội dung bao 

gồm: Đối tƣợng, phƣơng pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính 

trị Mác – Lênin; hàng hóa, thị trƣờng và vai trò của các chủ thể tham gia 

thị trƣờng; giá trị thặng dƣ trong nền kinh tế thị trƣờng; cạnh tranh và độc 

quyền trong nền kinh tế thị trƣờng; kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

17 ML01022 Chủ nghĩa xã hội khoa học (Socialism) (2TC: 2-0-4). Học phần gồm 7 

chƣơng, giúp sinh viên nắm đƣợc những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về 

chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung bao gồm: Nhập môn chủ nghĩa xã hội 

khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nƣớc xã 

hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội. 
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18 ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Vietnamese Communist Party 

History) (2TC: 2-0-4). Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối 

tƣợng, mục đích, nhiệm vụ, phƣơng pháp nghiên cứu, học tập học phần 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, hệ thống, 

cốt lõi về: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930); quá trình 

lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lƣợc, hoàn thành 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nƣớc (1975-2018); khẳng định những 

thành công, hạn chế, tổng kết kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

19 CN02301 Hóa sinh đại cƣơng (General Biochemistry). (2TC: 1,5-0,5-4). Nội 

dung: Học phần gồm 8 chƣơng lý thuyết: Protein và acid amin; Vitamin; 

Enzyme; Nucleic acid; Trao đổi protein và acid amin; Carbohydrate và 

trao đổi carbohydrate; Lipid và trao đổi lipid; Trao đổi chất và năng lƣợng. 

Phương pháp giảng dạy: Áp dụng các phƣơng pháp thuyết giảng kết hợp 

tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, sử dụng câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan trong giảng dạy, sử dụng hình ảnh trong giảng dạy, 

giảng dạy thông qua thảo luận. Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%, 

giữa kỳ: 30%, thi: 60%.  

20 TY02005 Vi sinh vật đại cƣơng (General microbiology). (2TC: 1,5-0,5-4). Đối 

tƣợng và lịch sử phát triển của vi sinh vật học. Vai  trò của vi sinh vật trong sản 

xuất và đời sống, Hình thái cấu tạo của các nhóm vi sinh vật, Sinh lý học vi 

sinh vật, Di truyền học vi khuẩn, Virus, Sự phân bố của vi sinh vật trong tự 

nhiên, Ảnh hƣởng của các yếu tố ngoại cảnh đến vi sinh vật.  

 

2.2. Các học phần cơ sở ngành 

1 CN02303 Sinh lý động vật 1  (Animal Physiology 1). (2TC: 2-0-4). Nội dung: Học 

phần bao gồm 6 chƣơng lý thuyết trình bày về sinh lý hệ thống các cơ 

quan điều khiển trong cơ thể nhƣ: Sinh lý thần kinh, sinh lý nội tiết, sinh lý 

hƣng phấn..., và 3 buổi thực hành liên quan đến các thí nghiệm chứng 

minh các chƣơng lý thuyết đã học. Phương pháp giảng dạy: Áp dụng các 

phƣơng pháp thuyết giảng kết hợp với làm seminar theo nhóm, giảng dạy 

kết hợp với thảo luận và xem phim tƣ liệu. Phương pháp đánh giá: 

Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60%.  

2 CN02303 Sinh lý động vật 2 (Animal Physiology 2). (2TC: 1,5-0,5-4). Học phần bao 

gồm 6 chƣơng lý thuyết trình bày về sinh lý hệ thống các cơ quan trong cơ 

thể nhƣ: sinh lý tiêu hóa, sinh lý máu, sinh lý tuần hoàn, sinh lý hô hấp, sinh 

lý bài tiết, sinh lý sinh sản..., và 3 buổi thực hành liên quan đến các thí 

nghiệm chứng minh các chƣơng lý thuyết đã học. Phương pháp giảng dạy: 

Áp dụng các phƣơng pháp thuyết giảng kết hợp với làm seminar theo nhóm, 

giảng dạy kết hợp với thảo luận và xem phim tƣ liệu. Phương pháp đánh 

giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60%.  
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3 CN02101 Động vật học (Zoology) (3: 2-1; 6; 135). Nội dung: Học phần gồm: 10 

chƣơng lý thuyết về các ngành Động vật nguyên sinh; Ngành Động vật 

thân lỗ; Ngành Ruột túi, Sứa lƣợc; Ngành Giun dẹp; Nhóm ngành Giun 

tròn; Ngành Giun đốt; Ngành Thân mềm; Ngành Chân khớp; Ngành Da 

gai; Ngành Dây sống. Ba bài thực hành về động vật không xƣơng sống và 

ba bài thực hành về động vật có xƣơng sống. Phương pháp giảng dạy:Áp 

dụng các phƣơng pháp thuyết giảng kết hợp tổ chức dạy học theo nhóm, 

dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận. Phương pháp 

đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60%.  

4 CN02302 Hóa sinh động vật (Animal Biochemistry). (2TC: 1,5-0,5-4). Nội dung: 

Học phần gồm 7 chƣơng lý thuyết: Hormone; Màng sinh học và sự vận 

chuyển các chất qua màng; Hóa sinh miễn dịch; Trao đổi carbohydrate ở 

động vật; Trao đổi lipid ở động vật; Trao đổi protein ở động vật; Mối liên 

hệ giữa các quá trình chuyển hóa. Phương pháp giảng dạy: Áp dụng các 

phƣơng pháp thuyết giảng kết hợp tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học 

dựa trên vấn đề, sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy, 

sử dụng hình ảnh trong giảng dạy, giảng dạy thông qua thảo luận. Phương 

pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60%.  

5 TY02001 Giải phẫu vật nuôi 1 (Domestic animal anatomy 1). (3TC: 2,0-1,0-6). 

Học phần giới thiệu cấu trúc cơ thể của các động vật nuôi: Bò, Trâu, Lợn, 

Ngựa, Chó, Mèo, Gia cầm. Nội dung chính của môn học bao gồm: Giới 

thiệu về các hệ cơ quan trong cơ thể (hệ xƣơng, hệ cơ, hệ thần kinh và các 

giác quan, hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết, hệ nội tiết, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, 

hệ tiết niệu, hệ sinh dục); vị trí, hình thái, cấu tạo đại thể, phân bố mạch 

quản-thần kinh, chức năng của cơ quan và mối liên hệ giữa các cơ quan, hệ 

cơ quan trong cơ thể. 

6 TY02002 Giải phẫu vật nuôi 2 (Domestic animal anatomy 2). (2TC: 1-1-4). Giải 

phẫu cục bộ vùng đầu - cổ (xoang sọ, hố mắt, xoang miệng, xoang mũi, 

vùng cổ); vùng ngực; vùng bụng; vùng chậu hông; giải phẫu cục bộ chi 

trƣớc và giải phẫu cục bộ chi sau của các đối tƣợng vật nuôi khác nhau 

(Ngựa, Trâu, Bò, Lợn, Chó, Mèo).  

7 TY02003 Mô học 1 (Veterinary Histology 1). (2TC: 1,5-0,5-4). Các khái niệm cơ 

bản; Tế bào học, Biểu mô, Mô liên kết, Mô cơ, Mô thần kinh. 

8 TY02004 Mô học 2 (Veterinary Histology 2). (2TC: 1,5-0,5-4). Cấu tạo và chức 

năng cơ bản của Hệ thần kinh; Hệ mạch quản và khí quan tạo huyết; Hệ 

nội tiết; Hệ tiêu hoá; Hệ tiết niệu; Hệ sinh dục.  

9 TY02006 Dƣợc lý học thú y (Veterinary pharmacology). (3TC: 2,5-0,5-6). Khái 

niệm cơ bản; dƣợc động học; dƣợc học của thuốc; thuốc tác dụng lên cơ 

quan hệ thống và trao đổi chất của cơ thể; thuốc khử trùng, sát trùng; thuốc 

kháng sinh; thuốc chống nấm và virus; thuốc trị ký sinh trùng.  

10 TY02007 Phôi thai học (Veterinary Embryology). (2TC: 1,5-0,5-4). Các khái 

niệm cơ bản; Sự thụ tinh; Sự phân cắt và tạo 3 lá phôi; Giai đoạn phôi tiếp 

diễn và giai đoạn thai; Phôi thai học các cơ quan.  
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11 TY02020 Bệnh lý học thú y 1 (Veterinary Pathology 1). (2TC: 1,5-0,5-4). Các 

khái niệm cơ bản; Bệnh lý rối loạn điều hòa nhiệt; Tổn thƣơng cơ bản ở tế 

bào và mô; Rối loạn chuyển hóa các chất – thoái hóa mô bào; Bệnh lý rối 

loạn tuần hoàn cục bộ; Viêm và sự tu sửa vết thƣơng.  

12 TY02011 Bệnh lý học thú y 2 (Veterinary Pathology 2). (3TC: 2,5-0,5-6). Bệnh lý 

học hệ tuần hoàn; Bệnh lý học hệ hô hấp; Bệnh lý học hệ tiêu hoá; Bệnh lý 

học hệ tiết niệu; Bệnh lý học hệ sinh dục; Bệnh lý học các bệnh truyền 

nhiễm mãn tính do vi khuẩn gây ra; Bệnh lý học các bệnh truyền nhiễm 

cấp tính do vi khuẩn gây ra; Bệnh lý học các bệnh do virus gây ra.  

13 TY02012 Dƣợc liệu học thú y (Veterinary Medicinal Herbs). (2TC: 1,5-0,5-4). 

Kiến thức cơ bản về dƣợc liệu gồm các khái niệm, nguồn gốc, phân loại, 

nguyên tắc thu hái, bảo quản và chế biến dƣợc liệu, các nhóm hoạt chất 

chính, tác dụng dƣợc lý và ứng dụng của chúng trong thú y. Giới thiệu các 

nhóm dƣợc liệu cơ bản bao gồm cây, khoáng vật và dƣợc liệu có nguồn 

gốc động vật sử dụng phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi đƣợc giới thiệu. 

Trong quá trình giới thiệu, các dƣợc liệu có tính ứng dụng cao trong chăn 

nuôi thú y đƣợc trình bày cụ thể chi tiết để học viên tiện ứng dụng trong 

nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.  

14 TY2019 Vi sinh vật học thú y (Veterinary microbiology). (2TC: 1,5-0,5-4). Họ 

Micrococcaceae; Họ Corynebacteriaceae; Họ Parvobacteriaceae; Họ trực 

khuẩn đƣờng ruột Enterobacteriaceae; Họ Bacillaceae; Họ trực khuẩn yếm 

khí Clostridiaceae; Họ Mycobacteriaceae; Họ Spirochaetaceae; Nhóm 

virus gây bại huyết, Nhóm virus gây suy giảm miễn dịch, Nhóm virus 

hƣớng thần kinh, Nhóm virus hƣớng thƣợng bì.  

15 TY03001 Độc chất học thú y (Veterinary toxicology). (2TC: 1,5-0,5-4). Cách chất 

độc xâm nhập vào cơ thể động vật và tác động của chúng đối với cơ thể, 

thông qua đó hiểu đƣợc biện pháp phòng tránh hiện tƣợng ngộ độc trên vật 

nuôi và đƣa ra các biện pháp xử trí thích hợp khi bị ngộ độc. Bên cạnh đó, 

các kiến thức về quá trình động học, cơ chế gây ngộ độc và các yếu tố ảnh 

hƣởng cũng đƣợc đề cập đến. Cuối cùng, các nhóm chất độc thƣờng gặp 

trong chăn nuôi đƣợc trình bày cụ thể chi tiết để học viên tiện ứng dụng 

trong nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.  

 

2.3. Các học phần chuyên ngành 

1 SN03055 Tiếng Anh chuyên ngành Thú y (English for Veterinary Medicine). 

(2TC: 2-0-4). Organ and organ systems (Cơ quan và các hệ cơ quan); The 

digestive system (Hệ tiêu hoá, hệ xƣơng); The skeletal system (Hệ xƣơng); 

The excretory system (Hệ bài tiết); The circulatory system (Hệ tuần hoàn); 

The respiratory sytem (Hệ hô hấp); The nervous system (Hệ thần kinh); 

Number of animals in herd/room (Số lƣợng động vật trong một đàn/ 

chuồng với nguy cơ mắc bệnh); General aspect of examination or 

evaluation (Vấn đề thăm khám); Gastric function (Chức năng tiêu hoá).  
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2 CN03501 Chăn nuôi lợn (Pig Production). (3TC: 2-1-6). Học phần gồm có phần 

mở đầu giới thiệu khái quát tình hình phát triển chăn nuôi lợn ở Việt Nam 

và trên thế giới, và 8 chƣơng lý thuyết: Nguồn gốc và đặc điểm sinh vật 

học ở lợn; Giống và công tác quản lý giống lợn; Nhu cầu dinh dƣỡng và 

Thức ăn của lợn; Chuồng trại chăn nuôi lợn; Kỹ thuật chăn nuôi lợn đực 

giống; Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản; Kỹ thuật chăn nuôi lợn con; 

Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt. Phương pháp giảng dạy: Áp dụng các phƣơng 

pháp thuyết giảng kết hợp tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học dựa trên 

vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận; sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan trong giảng dạy, sử dụng các phim tƣ liệu phổ biến kiến thức 

để giảng dạy, giảng dạy thông qua khảo sát thực tế. Phương pháp đánh 

giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60%. 

3 CN03502 Chăn nuôi trâu bò (Cattle and Buffalo productions) (3TC: 2-1-6). Nội 

dung: Tổng quan về chăn nuôi trâu bò trong nƣớc và trên thế giới; Giống 

và công tác giống trâu bò; Dinh dƣỡng và thức ăn của trâu bò; Chuồng trại 

trâu bò; Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò sinh sản, bê nghé, trâu bò thịt sữa và 

trâu bò cày kéo. Phương pháp giảng dạy: Áp dụng các phƣơng pháp 

thuyết giảng kết hợp tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, 

sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy sử dụng phim tƣ 

liệu trong giảng dạy, giảng dạy thông qua thảo luận, giảng dạy thông qua 

thực hành và tham quan thực tế. Phương pháp đánh giá: chuyên cần: 10%, 

giữa kỳ: 30%, thi: 60%.  

4 CN03503 Chăn nuôi gia cầm (Poultry production). (3 TC: 2-1-6).  Nội dung: Tổng 

quan về chăn nuôi gia cầm trong nƣớc và thế giới. Những đặc điểm sinh vật 

học cơ bản của gia cầm; Giống và công tác giống; Nhu cầu dinh dƣỡng và 

thức ăn; Sức sản xuất; Ấp trứng nhân tạo; Chuồng trại, thiết bị và dụng cụ 

chăn nuôi gia cầm; Kỹ thuật nuôi các loại gà; Kỹ thuật nuôi vịt ngan. 

Phương pháp giảng dạy: Áp dụng các phƣơng pháp thuyết giảng kết hợp tổ 

chức dạy học theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, sử dụng câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan trong giảng dạy, sử dụng phim tƣ liệu trong giảng dạy, 

giảng dạy thông qua thảo luận, giảng dạy thông qua tham quan thực tế. 

Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 30%, thi: 60%.  

5 CN03302 Thức ăn chăn nuôi (Animal Feed) (2TC: 1,5-0,5-4). Phân loại thức ăn; 

Thức ăn giàu năng lƣợng; Thức ăn giàu protein; Thức ăn thô; Nguyên lý 

sử dụng chất phụ gia trong thức ăn chăn nuôi; Xây dựng khẩu phần ăn cho 

gia súc, gia cầm. Phương pháp giảng dạy: Áp dụng các phƣơng pháp 

thuyết giảng kết hợp tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, 

sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy, sử dụng phim tƣ 

liệu trong giảng dạy, giảng dạy thông qua thảo luận, giảng dạy thông qua 

thực tập, thực hành. Phương pháp đánh giá: chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 

30%, thi: 60%.  

6 KQ03107 Marketing căn bản 1 (2TC: 2–0-4). Nội dung: Tổng quan về marketing; 

Hành vi khách hàng và thị trƣờng mục tiêu; Chiến lƣợc sản phẩm; Chiến 

lƣợc giá; Chiến lƣợc phân phối; Chiến lƣợc xúc tiến hỗn hợp. Phương 
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pháp giảng dạy: Thuyết giảng trên lớp, Tổ chức học tập theo nhóm, 

Semina sinh viên. Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%, giữa kỳ: 

30%, thi: 60%.  

7 CN02701 Thiết kế thí nghiệm (Experimental Design). (2TC: 1,5-0,5-4). Một số 

khái niệm trong thống kê mô tả; Ƣớc lƣợng và kiểm định giả thiết; Một số 

khái niệm về thiết kế thí nghiệm; Thiết kế thí nghiệm một nhân tố (hoàn 

toàn ngẫu nhiên, khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, ô vuông latinh); Thiết kế thí 

nghiệm hai nhân tố (chéo nhau); Tƣơng quan và hồi quy tuyến tính; Bảng 

tƣơng liên.  

8 CN02601 Dinh dƣỡng động vật (Animal Nutrition) (3TC: 2,5-0,5-6). Dinh dƣỡng 

nƣớc, protein, vitamin, khoáng và hydrat cacbon; các phƣơng pháp đánh 

giá giá trị dinh dƣỡng của các loại thức ăn (phân tích thức ăn, thử mức tiêu 

hoá, cân bằng N và C); cân bằng năng lƣợng và một số phƣơng pháp xác 

định, ƣớc tính giá trị năng lƣợng của các loại thức ăn. Nhu cầu dinh dƣỡng 

của động vật nuôi; Tiêu chuẩn và khẩu phần ăn: Khái niệm tiêu chuẩn ăn, 

khẩu phần ăn; Các tiêu chuẩn và khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm. Bảng 

nhu cầu dinh dƣỡng của động vật nuôi. 

9 MT02011 Quản lý môi trƣờng (Environmental Management). (2TC: 2-0-4). 

Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trƣờng; Cơ sở khoa học của công 

tác quản lý môi trƣờng; Hệ thống quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng; 

Các công cụ trong quản lý môi trƣờng; Quản lý môi trƣờng đô thị và khu 

công nghiệp; Quản lý môi trƣờng nông thôn.  

10 TY01001 Thuật ngữ chuyên ngành (Terminology). (1TC: 1-0-2). (1) Chữ cái 

Latinh và cách phát âm, (2) Các khái niệm cơ bản về từ loại trong tiếng 

Latinh, mối quan hệ giữa tiếng Latinh-tiếng Anh-Tiếng Việt (3) Biến đổi 

của danh từ, tính từ (4) Các quy tắc viết thuật ngữ chuyên môn (tên vi sinh 

vật, ký sinh trùng, tên động vật, thực vật, tên bệnh…) và ứng dụng quy tắc 

tạo từ Latinh trong phát triển tiếng Anh, tiếng Pháp chuyên ngành, (5) 

Phân tích thuật ngữ, (6) Nhãn thuốc và chỉ định thuốc bằng tiếng Latinh. 

11 TY03003 Bệnh nội khoa thú y 2 (Veterinary internal medicine 2). (2TC: 1.5-0.5-4). 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của điều trị học, đồng thời đi 

sâu tìm hiểu những đặc điểm bệnh lý, nguyên nhân, triệu chứng và các 

phƣơng pháp điều trị bệnh nội khoa ở từng khí quan trong cơ thể gia súc.  

12 TY03006 Bệnh truyền nhiễm thú y 2 (Veterinary infectious diseases 2).  

(2TC: 2-0-4). Bệnh truyền nhiễm của loài lợn (Bệnh phù thũng ở lợn; Hội 

chứng tiêu chảy; Bệnh đƣờng hô hấp phức hợp); bệnh truyền nhiễm ở gia 

cầm (các bệnh gây hội chứng hô hấp ở gà; bệnh gây khối u ở gia cầm; 

Bệnh đậu ở gia cầm). 

13 TY03010 Sinh sản gia súc 2 (Animal reproduction 2). (2TC: 1,5-0,5-4). Hiện 

tƣợng có thai; Quá trình đẻ; Những bệnh trong thời gian gia súc cái mang 

thai; Những bệnh trong thời gian gia súc sinh đẻ; Những bệnh sau khi gia 

súc sinh đẻ; Bệnh ở tuyến vú; Một số quá trình bệnh lý ở buồng trứng; 

Hiện tƣợng không sinh sản ở gia súc.  
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14 TY03011 Ký sinh trùng thú y 1 (Veterinary parasitology 1). (2TC: 1,5-0,5-4). 

Những nguyên lý cơ bản về ký sinh trùng học nhƣ ký sinh trùng, ký chủ, 

con đƣờng xâm nhập, tác hại và những tác động của ký sinh trùng đối với 

ký chủ. Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về căn bệnh, hình 

thái, vòng đời, dịch tễ, cơ chế sinh bệnh, triệu chứng bệnh tích, từ đó đề ra 

các phƣơng pháp chẩn đoán và các biện pháp phòng trừ một số bệnh ký 

sinh trùng chủ yếu ký sinh ở trâu bò, lợn và gia cầm.  

15 TY03013 Kiểm nghiệm Thú sản (Veterinary Inspection). (3TC: 2,5-0,5-6). Giới 

thiệu môn học. Vận chuyển và Kiểm dịch động vật; Yêu cầu vệ sinh thú y 

của xí nghiệp thú sản; Kiểm tra và chăm sóc động vật trƣớc khi giết mổ; 

Quá trình giết mổ và kiểm tra thú y sau giết mổ; Kiểm tra và xử lý thân thịt 

phủ tạng động vật không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kiểm tra vệ sinh thú 

y thịt và sản phẩm thịt; Bảo quản và chế biến thịt; Kiểm tra vệ sinh thú y 

trứng và sản phẩm trứng; Kiểm tra vệ sinh thú y sữa và sản phẩm sữa.  

16 TY03028 Bệnh động vật hoang dã (Wild animal diseases). (2TC: 1-1-4). (1) Tiếp 

cận một sức khỏe trong quản lý bệnh ĐVHD và vai trò của ĐVHD trong 

quản lý dịch bệnh; (2) Chăm sóc, nuôi dƣỡng và quản lý ĐVHD; (3) Bảo 

tồn ĐVHD; (4) Những bệnh thƣờng gặp ở ĐVHD thuộc lớp bò sát; lớp 

chim và lớp thú… 

17 TY03025 Chẩn đoán hình ảnh (Veterinary radiology). (2TC: 1,5-0,5-4). Những 

kiến thức cơ bản của chẩn đoán hình ảnh. Sử dụng những phƣơng pháp 

chẩn đoán hình ảnh để phát hiện những tổn thƣơng bệnh lý ở các khí 

quan trong cơ thể gia súc, từ đó giúp cho việc chẩn đoán bệnh nhanh và 

chính xác.  

18 TY03017 Miễn dịch học ứng dụng (Applied Immunology). (2TC: 1,5-0,5-4). 

Miễn dịch học ứng dụng trong phòng bệnh; Miễn dịch học ứng dụng trong 

điều trị đặc hiệu; Miễn dịch học ứng dụng trong chẩn đoán.  

19 TY03018 Bệnh của chó mèo (Dog and cat diseases). (2TC: 1,5-0,5-4). Đặc điểm 

sinh học chủ yếu của chó, mèo. Một số giống chó, mèo nuôi ở Việt Nam. 

Phƣơng pháp khám bệnh cho chó, mèo. Bệnh truyền nhiễm thƣờng gặp. 

Bệnh ký sinh trùng thƣờng gặp. Bệnh nội khoa thƣờng gặp. Bệnh sản  

khoa thƣờng gặp. Bệnh ngoại khoa thƣờng gặp và một số phẫu thuật  

thông dụng.  

20 TY03020 Dƣợc lý học lâm sàng thú y (Veterinary clinical pharmacology).  

(2TC: 1,5-0,5-4). Giới thiệu nguyên tắc cơ bản giúp cho việc lựa chọn, sử 

dụng và quản lý thuốc trong lâm sàng thú y bao gồm dƣợc động học ứng 

dụng, các thông số dƣợc động học, phản ứng có hại, thông tin thuốc thú y 

và kiểm soát hiện tƣợng kháng thuốc kháng sinh trong thú y. Bên cạnh đó, 

kiến thức về quản lý thuốc kháng sinh trong điều trị thú cảnh và chăn nuôi 

trang trại đƣợc giới thiệu.  

21 TY03022 Châm cứu Thú y (Veterinary acupunture). (2TC: 1,5-0,5-4). (1) Lý 

luận về y học cổ truyền phƣơng đông; (2) Cơ chế tác dụng của châm cứu 

theo y học hiện đại (3) Các huyệt châm cứu trên từng đối tƣợng vật nuôi; 
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(4) Các phƣơng pháp điều trị gồm châm, cứu, điện châm, thủy châm; (5) 

Các đơn huyệt điều trị bệnh trên các đối tƣợng vật nuôi và (6) Thực hành 

trên các ca bệnh điển hình đặc biệt là trên thú nhỏ.  

22 TY03023 Phẫu thuật ngoại khoa thú y thực hành (Veterinary Practical 

surgery). (3TC: 1,5-1,5-6). Cố định gia súc, gây mê, gây tê cho bệnh súc, 

chuẩn bị bệnh súc, đề phòng mất máu trong phẫu thuật, các kiến thức, kỹ 

năng về phẫu thuật dùng trong ngoại khoa.  

23 TY03024 Bệnh rối loạn dinh dƣỡng (Nutrition disorders). (2TC: 1,5-0,5-4). Kiến 

thức cơ bản về đặc điểm tiêu hóa của các loài động vật, đồng thời đi sâu 

tìm hiểu những đặc điểm bệnh lý, nguyên nhân, triệu chứng và các phƣơng 

pháp phòng và điều trị bệnh do rối loạn dinh dƣỡng ở vật nuôi.  

24 TY03037 Phúc lợi động vật (Animal Welfare). (2TC: 2-0-4). Các khái niệm về 

phúc lợi động vật; Phúc lợi động vật trong chăn nuôi; Phúc lợi động vật 

với thú cƣng; Phúc lợi động vật đối với các đối tƣợng động vật khác; Vai 

trò của phúc lợi động vật trong xã hội; Thú y với phúc lợi động vật; Phúc 

lợi động vật trong giảng dạy, nghiên cứu; Hoạt động bảo vệ phúc lợi 

động vật.  

25 TY03044 Thực tập giáo trình Truyền nhiễm (Infectious Diseases Fieldtrip).  

(4TC: 0-4-8). Vai trò của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực thú y; Chẩn 

đoán bệnh truyền nhiễm thƣờng gặp ở gia súc, gia cầm; Giới thiệu kinh 

nghiệm phòng và điều trị bệnh truyền nhiễm ở gia súc, gia cầm.  

26 TY03045 Thực tập giáo trình Ngoại Sản (Animal Surgery and Theriogenology 

Fieldtrip). (6TC: 0-6-12). Ngoại khóa về các vấn đề liên quan tới bệnh 

sinh sản, ngoại khoa của gia súc và các bệnh trên chó mèo. Các kiến thức 

mới về chẩn đoán và điều trị các bệnh sinh sản và ngoại khoa. Các kỹ thuật 

kiểm tra, đánh giá khả năng sinh sản của gia súc, các biện pháp nhằm tăng 

cƣờng năng suất sinh sản của gia súc. Chẩn đoán và điều trị bệnh ngoại 

khoa, sinh sản, bệnh chó mèo tại các cơ sở ngoài trƣờng.  

27 TY03046 Thực tập giáo trình ký sinh trùng thú y (Veterinary Parasitology 

Fieldtrip). (3TC: 0-3-6). Thực tập ngoại khoá về đánh giá tình hình nhiễm 

các bệnh ký sinh trùng trên đàn gia súc tại địa phƣơng. Phân tích nguy cơ 

lây nhiễm các bệnh ký sinh trùng ở gia súc, các bệnh ký sinh trùng truyền 

lây và giải pháp phòng bệnh. Thực tập kỹ thuật chẩn đoán bệnh ký sinh 

trùng trên đàn gia súc và áp dụng phác đồ điều trị bệnh. 

28 TY03047 Thực tập giáo trình KNTS và VSATTP (Vet Inspection - Food safety 

Fieldtrip). (3TC: 0-3-6). Ngoại khoá pháp luật và hệ thống quản lý nhà 

nƣớc về thú y (kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh 

thú y); một số vấn đề mới trong vệ sinh an toàn thực phẩm (phƣơng pháp 

phân tích chất tồn dƣ, sáng kiến một sức khỏe, và vấn đề phúc lợi động vật 

với chất lƣợng sản phẩm); Tham quan thực tập tại các cơ sở giết mổ và chế 

biến sản phẩm động vật; các phòng thí nghiệm kiểm tra vệ sinh thú y và 

kiểm dịch động vật.  
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29 TY03048 Rèn nghề lâm sàng thú y 1 (Veterinary Professional Skill Practice 1). 

(4TC: 0-4-8). Sinh viên đƣợc tổ chức đi thực tế tại các địa phƣơng vùng 

nông thôn, các trang trại, nông hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tham gia và 

trực tiếp tiêm phòng bệnh cho vật nuôi; Thực hành và học tập các phƣơng 

pháp chẩn đoán, mổ khám bệnh tích, điều trị và các thủ thuật thú y khác tại 

cơ sở; Tìm hiểu tình hình chăn nuôi và thú y tại cơ sở.  

30 TY03049 Chẩn đoán bệnh thú y (Veterinary diagnosis). (2TC: 1,5-0,5-4). Các 

phƣơng pháp khám bệnh (khám lâm sàng và cận lâm sàng). Khám hệ tiêu 

hoá, hệ tim mạch, hệ tiết niệu, hệ hô hấp. Xét nghiệm máu và khám hệ 

thần kinh.  

31 TY03002 Bệnh Nội khoa thú y 1 (Veterinary internal medicine 1). (2TC: 1,5-0,5-4). 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của điều trị học, đồng thời đi 

sâu tìm hiểu những đặc điểm bệnh lý, nguyên nhân, triệu chứng và các 

phƣơng pháp điều trị bệnh nội khoa ở từng khí quan trong cơ thể gia súc.  

32 TY03051 Bệnh truyền nhiễm thú y 1 (Veterinary infectious diseases 1).  

(2TC: 1,5-0,5-4). Phòng chống bệnh truyền nhiễm; bệnh truyền nhiễm 

chung giữa động vật và ngƣời; bệnh truyền nhiễm của loài nhai lại; bệnh 

truyền nhiễm của loài lợn và bệnh truyền nhiễm của gia cầm. Thực hành 

chẩn đoán  một số bệnh truyền nhiễm thƣờng gặp ở đàn gia súc và gia cầm.  

33 TY03052 Bệnh ngoại khoa thú y (Veterinary Surgery). (2TC: 1,5-0,5-4). Bệnh 

ngoại khoa bao gồm các nội dung liên quan tới quá tình viêm, cơ chế phát 

triển và phục hồi của tổ chức viêm, các biện pháp điều trị viêm. Học phần 

mô tả các nội dung liên quan tới nhiễm trùng ngoại khoa, các loại nhiễm 

trùng, các biện pháp đề phòng nhiễm trùng ngoại khoa và điều trị nhiễm 

trùng ngoại khoa. Các tổn thƣơng kín và hở tổ chức mềm, các bệnh ở các 

cơ quan hệ thống đƣợc giới thiệu trong học phần bệnh ngoại khoa thú y.  

34 TY03053 Sinh sản gia súc 1 (Veterinary theriogenology 1). (2TC: 1,5-0,5-4). 

Hoạt động sinh sản của gia súc; bản chất sinh học của sinh sản hữu tính, cơ 

chế sinh lý điều tiết quá trình sinh sản hữu tính, tính thành thục ở động vật 

có vú. Hoạt động sinh sản của gia súc đực và cái, sinh lý quá trình thụ tinh, 

hormone sinh sản và ứng dụng trong chăn nuôi – thú y. Kỹ thuật thụ tinh 

nhân tạo gia súc; công nghệ cấy truyền phôi và khái quát về điều khiển 

giới tính trong sinh sản vật nuôi.  

35 TY03054 Ký sinh trùng thú y 2 (Veterinary parasitology 2). (2TC: 1,5-0,5-4). 

Căn bệnh, hình thái, vòng đời, dịch tễ, cơ chế sinh bệnh, triệu chứng bệnh 

tích, từ đó đề ra các phƣơng pháp chẩn đoán và các biện pháp phòng trừ 

một số bệnh ký sinh trùng chủ yếu ký sinh ở trâu bò, lợn và gia cầm, chó 

mèo và các động vật khác. Những nguyên lý và kiến thức cơ bản của 

những bệnh truyền lây từ động vật sang ngƣời.  

36 TY03056 Miễn dịch ký sinh trùng thú y (Vet Parasite Immunology). (2TC: 1,5-

0,5-4). Cơ chế miễn dịch của các bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi. Môn học 

trang bị kỹ năng chẩn đoán bệnh ký sinh trùng có ứng dụng cơ chế miễn 
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dịch. Ngƣời học có thể ứng dụng kỹ năng miễn dịch học để phòng và điều 

trị các bệnh ký sinh trùng ở gia súc.  

37 TY03057 Thực hành tăng cƣờng chẩn đoán giải phẫu bệnh gia súc, gia cầm 

(Intensive Practice of Veterinary Pathology). (1TC: 0-1,0-2).  Thu thập 

mẫu, và xử lý mẫu bệnh phẩm, phƣơng pháp mổ khám và đọc bệnh tích 

đại thể chẩn đoán bệnh, đọc tổn thƣơng bệnh lý vi thể, chẩn đoán bệnh 

bằng phƣơng pháp hóa mô miễn dịch.  

38 TY03058 Thực hành tăng cƣờng Ngoại - sản (Intensive Practice of  Surgery and  

Theriogenology). (2TC: 0-2,0-4). Các kiến thức cập nhật về các phẫu 

thuật ngoại khoa, các phƣơng pháp nâng cao năng suất sinh sản của gia 

súc, các bệnh thƣờng gặp ở thú cƣng.  

39 TY03059 Kỹ thuật chẩn đoán bệnh ký sinh trùng thú y (Dignostic Techniques of 

Veterinary Parasitic Diseases). (2TC: 0-2,0-4). Các kỹ thuật cơ bản để 

xét nghiệm ngoại ký sinh trùng, nội ký sinh trùng và ký sinh trùng đƣờng 

máu ở vật nuôi nhƣ: các phƣơng pháp xét nghiệm phân, phƣơng pháp mổ 

khám và phƣơng pháp nhuộm Giemsa. Ngoài ra học phần cũng trang bị 

những kiến thức nâng cao trong chẩn đoán các bệnh ký sinh trùng nhƣ: 

phƣơng pháp huyết thanh học và phƣơng pháp sinh học phân tử.  

40 TY03061 Rèn nghề lâm sàng thú y 2 (Veterinary Professional Skill Practice 2). 

(4TC: 0-4,0-8). Các phƣơng pháp tiếp cận, cố định cho các loại gia súc, 

cách kê đơn, ghi bệnh án cho gia súc, cách sử dụng các loại dụng cụ thú y 

và lập lịch tiêm phòng; Thăm khám cho gia súc là việc cần thiết để đƣa ra 

chẩn đoán đầu tiên về bệnh của gia súc; Các thao tác điều trị cho gia súc 

nhƣ tiêm, truyền...; Thao tác phẫu thuật can thiệp các ca bệnh cụ thể cho 

gia súc. 

41 TY04998 Khoá luận tốt nghiệp (Graduation Thesis). (10TC). Sau khi kết thúc các 

học phần bắt buộc nói trên, mỗi sinh viên phải thực tập tốt nghiệp theo 

hình thức sau: thực hiện các đề tài nghiên cứu hoặc thực tập tốt nghiệp tại 

cơ sở sản xuất có hƣớng dẫn của giáo viên, có báo cáo thông qua bộ môn 

và bảo vệ trƣớc hội đồng đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp. 
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PHẦN V. DANH SÁCH CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC 

ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN 

TT Ngành Chuyên ngành 

1 Kỹ thuật cơ khí 

Cơ khí nông nghiệp 

Cơ khí chế tạo máy 

Cơ khí thực phẩm 

2 Kỹ thuật điện 

Hệ thống điện 

Điện công nghiệp 

Tự động hóa 

3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

4 Công nghệ thông tin 

Hệ thống thông tin 

An toàn thông tin 

Công nghệ thông tin 

Công nghệ phần mềm 

Công nghệ phần mềm (POHE) 

Toán tin ứng dụng (POHE) 

5 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

7 Công nghệ kỹ thuật ô tô Công nghệ kỹ thuật ô tô 

8 Khoa học cây trồng 

Khoa học cây trồng 

Chọn giống cây trồng 

Cây dƣợc liệu 

Khoa học cây trông (Chƣơng trình tiên tiến) 

9 Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật 

10 Nông nghiệp công nghệ cao Nông nghiệp công nghệ cao 

11 Nông nghiệp 
Nông học (POHE) 

Khuyến nông (POHE) 

12 Công nghệ sinh học 

Công nghệ sinh học 

Công nghệ sinh học (Chƣơng trình chất lƣợng 

cao) 

Công nghệ sinh học Nấm ăn và Nấm dƣợc liệu 

(POHE) 

13 Công nghệ thực phẩm 
Công nghệ thực phẩm 

Quản lý chất lƣợng vệ sinh thực phẩm 

14 Công nghệ sau thu hoạch Công nghệ sau thu hoạch 

15 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 
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TT Ngành Chuyên ngành 

16 Quản lý đất đai 
Công nghệ địa chính 

Quản lý đất đai 

17 Quản lý bất động sản   Quản lý bất động sản  

18 Khoa học môi trƣờng Khoa học môi trƣờng 

19 Khoa học đất Khoa học đất 

20 Chăn nuôi 

Khoa học vật nuôi 

Dinh dƣỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi 

Chăn nuôi  

21 Chăn nuôi – Thú y Chăn nuôi – Thú y 

22 Nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản 

23 Thú y Thú y 

24 Sƣ phạm kỹ thuật nông nghiệp 

Sƣ phạm kỹ thuật Nông nghiệp và Khuyến nông 

(POHE) 

Sƣ phạm kỹ thuật Nông nghiệp - Hƣớng giảng 

dạy (POHE) 

25 Kế toán 

Kế toán 

Kế toán kiểm toán 

Kế toán doanh nghiệp 

Kế toán (POHE) 

Kế toán kiểm toán (POHE) 

26 Tài chính - Ngân hàng  Tài chính - Ngân hàng 

27 Quản trị kinh doanh 

Quản trị kinh doanh 

Quản trị Marketing 

Quản trị tài chính 

28 Quản trị Kinh doanh nông nghiệp 
Quản trị Kinh doanh nông nghiệp (Chƣơng trình 

tiên tiến) 

29 Kinh tế nông nghiệp 

Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trƣờng 

Kinh tế nông nghiệp 

Kinh tế nông nghiệp (Chƣơng trình chất lƣợng 

cao) 

30 Phát triển nông thôn 

Phát triển nông thôn 

Quản lý phát triển nông thôn (POHE) 

Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn 

và khuyến nông (POHE) 

Công tác xã hội trong phát triển nông thôn 

(POHE) 
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TT Ngành Chuyên ngành 

31 Kinh tế 
Kinh tế 

Kinh tế phát triển 

32 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 

Nông nghiệp đô thị 

Sản xuất và Quản lý sản xuất Rau - Hoa - Quả 

trong nhà có mái che (POHE) 

Thiết kế và tạo dựng cảnh quan (POHE) 

Marketing và thƣơng mại (POHE) 

33 Xã hội học Xã hội học 

34 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 

35 Chăn nuôi thú y Chăn nuôi thú y 

36 Quản lý và phát triển du lịch Quản lý và phát triển du lịch 

37 Kinh tế tài chính 
Kinh tế tài chính 

Kinh tế tài chính (Chƣơng trình chất lƣợng cao) 

38 Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế 

39 Quản lý và phát triển nguồn nhân lực Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 

40 Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng 

41 Công nghệ kỹ thuật hóa học  
Hóa học các hợp chất thiên nhiên 

Hóa môi trƣờng 

42 Bệnh học thủy sản Bệnh học thủy sản 

43 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng Quản lý tài nguyên và môi trƣờng 

44 Phân bón và dinh dƣỡng cây trồng Phân bón và dinh dƣỡng cây trồng 

45 Kinh tế đầu tƣ 
Kinh tế đầu tƣ 

Kế hoạch và đầu tƣ 

46 Luật  Luật kinh tế 

47 Thƣơng mại điện tử Thƣơng mại điện tử 

48 Logistic & quản lý chuỗi cung ứng Logistic & quản lý chuỗi cung ứng 

49 Sƣ phạm Công nghệ  Sƣ phạm Công nghệ  
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PHẦN VI. CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ NGƢỜI HỌC CỦA HỌC VIỆN VÀ KHOA 

1. CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG  HỖ TRỢ NGƢỜI HỌC  

STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

1 
Ban Quản lý đào 

tạo 

Tham mƣu và giúp Giám đốc 

Học viện trong việc quản lý, 

tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ 

chức thực hiện chƣơng trình 

đào tạo, quá trình đào tạo, khảo 

thí theo quy định của luật pháp 

và của Học viện. 

- Cấp bản sao tài liệu, hồ sơ 

chính thức cho ngƣời học theo 

quy định của pháp luật; 

- Thực hiện tất cả các thủ tục 

tuyển sinh, tốt nghiệp, nghỉ học 

và chuyển tiếp đại học; 

- Phối hợp với ngân hàng để 

cung cấp thẻ ngân hàng cho 

ngƣời học theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Thực hiện các chính sách, quy 

chế đào tạo do Nhà nƣớc và Học 

viện ban hành về học bổng, học 

phí, khen thƣởng, kỷ luật cho 

sinh viên; 

- Thực hiện các chƣơng trình học 

bổng và các chƣơng trình tín 

dụng cho sinh viên. 

Phòng 121 nhà Hành 

chính 
024.6261.7520 
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STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

2 
Ban Tài chính và 

Kế toán 

Quản lý, tổng hợp, đề xuất ý 

tƣởng, tổ chức và thực hiện 

các hoạt động tài chính, kế 

toán theo các quy tắc về cơ 

chế tự chủ, pháp luật và các 

quy định của Học viện. 

Giải quyết các vấn đề liên quan 

đến học phí của sinh viên, miễn 

học phí, học bổng, quỹ nghiên 

cứu 

Phòng 108 nhà Hành 

chính 
024.6261.7541 

3 
Văn Phòng Học 

viện 

Tham mƣu và giúp Giám đốc 

Học viện trong việc quản lý, 

tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ 

chức thực hiện điều hành các 

hoạt động của Học viện và 

chịu trách nhiệm tổ chức quản 

lý công tác văn thƣ, hành chính, 

pháp chế; kế hoạch, tổng hợp; 

công tác bảo vệ an toàn cơ quan, 

an ninh trật tự trong Học viện. 

- Đóng dấu thƣ giới thiệu cho 

sinh viên thực tập hoặc dự án 

luận án; 

- Quản lý các lớp học và giảng 

đƣờng; 

Phòng 112, 114, Tầng 

1-Nhà hành chính 

024.62.617.508/  

024.62.617.768 

4 
Ban Hợp tác 

quốc tế 

 

Thực hiện giải quyết các vấn 

đề có liên quan đến công tác 

hợp tác quốc tế của Học viện 

theo nhiệm vụ đƣợc Ban Giám 

đốc Học viện phân công, phối 

hợp với các Khoa/Viện/Trung 

- Chịu trách nhiệm về chƣơng 

trình trao đổi sinh viên; 

- Chịu trách nhiệm hƣớng dẫn hồ 

sơ cho các ứng viên sinh viên 

VNUA học bổng quốc tế 

- Phối hợp với Ban QLĐT hƣớng 

dẫn hồ sơ cho sinh viên quốc tế; 

Phòng 226-228, Tầng 2- 

Nhà hành chính 
024.6261.7543   
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STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

tâm theo đúng nguyên tắc 

hành chính và kịp thời.  

- Hƣớng dẫn, sắp xếp thị thực, 

đƣa đón và lƣu trú cho sinh viên 

quốc tế 

5 
Ban Khoa học và 

Công nghệ 

Tham mƣu cho Giám đốc và 

chịu trách nhiệm tổ chức quản 

lý và triển khai thực hiện công 

tác nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ và 

công tác sở hữu trí tuệ của Học 

viện. 

- Tổ chức và phân phối kinh phí 

cho nghiên cứu khoa học của 

sinh viên hàng năm; 

- Sắp xếp sinh viên tham gia 

nghiên cứu khoa học cùng với 

cán bộ giảng dạy 

- Tổ chức các cuộc thi nghiên 

cứu khoa học cho sinh viên 

 - Cung cấp thông tin về nghiên 

cứu khoa học 

Phòng 209 - 212, Tầng 

2, Nhà Hành chính 
024.6261.7532 

6 
Trung tâm Đảm 

bảo chất lƣợng 

 Tham mƣu và giúp Giám đốc 

Học viện trong việc quản lý, 

tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ 

chức thực hiện công tác bảo 

đảm chất lƣợng giáo dục đại 

học thông qua việc xây dựng 

và triển khai thực hiện kế 

hoạch bảo đảm chất lƣợng 

giáo dục; về tự đánh giá nhằm 

cải tiến, nâng cao chất lƣợng 

- Thu thập và phân tích phản hồi 

của ngƣời học về các học phần 

thông qua hệ thống trực tuyến và 

phiếu hỏi; 

- Thu thập và phân tích phản hồi 

của sinh viên tốt nghiệp về các 

chƣơng trình đào tạo; 

- Xử lý các vấn đề liên quan đến 

hệ thống phản hồi của ngƣời học; 

Trung tâm đảm bảo chất 

lƣợng- Hội trƣờng B, 

Tầng 2 nhà Hành chính 

024.3876.0301 
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STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

đào tạo và các mặt hoạt động 

khác của Học viện; về đăng ký 

kiểm định chƣơng trình đào 

tạo và Học viện; về duy trì và 

phát triển các điều kiện bảo 

đảm chất lƣợng giáo dục và hệ 

thống quản lý chất lƣợng; về 

thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo kết quả kiểm định 

chất lƣợng giáo dục theo quy 

định. 

7 

Trung tâm Thƣ 

viện Lƣơng Định 

Của 

Tham mƣu cho lãnh đạo Học 

viện về công tác thông tin - 

thƣ viện.  Tổ chức các hoạt 

động trong lĩnh vực Thông 

tin- Thƣ viện phục vụ hiệu 

quả công tác quản lý, đào tạo 

và nghiên cứu khoa học của 

Học viện. 

- Tổ chức, bảo quản và cung cấp 

quyền truy cập vào kho lƣu trữ, 

nguồn sách và tài liệu cho sinh 

viên; 

- Tổ chức tập huấn và hƣớng dẫn 

về hệ thống dịch vụ thƣ viện và 

sử dụng thƣ viện cho sinh viên 

hàng năm; 

- Thu thập và phân tích nhu cầu 

và phản hồi của sinh viên để cải 

thiện chất lƣợng thƣ viện. 

Trung tâm thƣ viện 

LĐC (gần khu ký túc xá 

sinh viên) 

 024.6261.8496 
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STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

8 Trạm Y tế 

Tham mƣu và giúp Giám đốc 

Học viện trong việc quản lý, 

tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ 

chức thực hiện công tác bảo 

vệ, giáo dục chăm sóc sức 

khoẻ cho công chức, viên 

chức, ngƣời lao động và ngƣời 

học; công tác vệ sinh, phòng 

dịch trong Học viện; tổ chức 

dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng. 

- Tiến hành kiểm tra y tế và phân 

loại sức khỏe cho sinh viên năm 

nhất và năm cuối; 

- Phục vụ sơ cứu và chăm sóc y 

tế khẩn cấp, kiểm tra sức khỏe về 

bệnh tật hoặc thƣơng tích cho 

sinh viên; 

- Tuyên truyền, giáo dục và 

hƣớng dẫn tất cả các vấn đề liên 

quan đến sức khỏe; thuyết phục 

ngƣời học tham gia bảo hiểm y 

tế; 

- Kiểm tra vệ sinh thực phẩm tại 

căng tin sinh viên và các nhà 

hàng khác trong khuôn viên 

trƣờng; 

- Phun hóa chất để phòng bệnh 

trong khuôn viên trƣờng. 

Khu Kí túc xá sinh viên 024.6261.7681 

9 

Ban Công tác 

chính trị và Công 

tác sinh viên 

Tham mƣu và giúp Giám đốc 

Học viện trong việc quản lý, 

tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ 

- Giải quyết các vấn đề liên quan 

đến miễn học phí, hỗ trợ tài 

chính, bảo hiểm y tế, học bổng 

Phòng 101-106, Nhà 

hành chính 
 024.6261.7542 

tel:02462617542
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STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

chức thực hiện công tác chính 

trị và công tác sinh viên trong 

Học viện. 

cho sinh viên nghèo, khen 

thƣởng cho sinh viên đạt thành 

tích cao trong học tập, nghiên 

cứu khoa học, hoạt động thanh 

niên và thi Olympic; 

- Tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa, hoạt động tình nguyện; đào 

tạo kỹ năng mềm; 

- Theo dõi câu lạc bộ của sinh 

viên; 

- Quản lý hồ sơ của sinh viên; 

- Hỗ trợ sinh viên đăng ký nghĩa 

vụ quân sự, nơi ở và ký túc xá; 

- Đăng ký hội trƣờng đại học cho 

các hoạt động ngoại khóa của 

sinh viên 

- Tổ chức hội chợ công trình 

hàng năm. 

10 
Ban Quản lý cơ sở 

vật chất và đầu tƣ 

Tham mƣu và giúp Giám đốc 

Học viện trong việc quản lý, 

Chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch quản lý cơ sở vật chất và 

Phòng 206-210, Tầng 2 

– Nhà hành chính 
024.6261.7527 
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STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ 

chức thực hiện quản lý đất đai, 

cơ sở hạ tầng; tham gia quy 

hoạch, sửa chữa, nâng cấp và 

xây mới công trình xây dựng; 

tƣ vấn và thực hiện mua sắm, 

quản lý các trang thiết bị; duy 

trì, tôn tạo cảnh quan. 

trang thiết bị trong trƣờng đại 

học, kiểm tra quá trình mua và 

bảo trì, sử dụng vật tƣ, thiết bị tại 

tất cả các phòng ban, khoa, lớp 

học, phòng thí nghiệm… 

11 

Trung tâm Giáo 

dục thể chất và 

thể thao 

Tham mƣu và giúp Giám đốc 

Học viện trong việc quản lý, 

tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ 

chức thực hiện chƣơng trình 

đào tạo giáo dục thể chất, 

nghiên cứu khoa học, cấp phát 

chứng chỉ Giáo dục thể chất 

và các hoạt động liên quan 

đến thể dục thể thao của Học 

viện 

- Thực hiện các chƣơng trình 

giáo dục thể chất; Cấp chứng chỉ 

giáo dục thể chất cho sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động thể thao 

và các cuộc thi thể thao cho sinh 

viên; 

- Huấn luyện và đào tạo vận 

động viên của trƣờng. 

Trung tâm Giáo dục thể 

chất và thể thao 
024.6261.8401 

12 

Trung tâm tƣ vấn 

và hỗ trợ việc làm 

cho sinh viên (trực 

thuộc Ban 

CTCT&CTSV) 

Hỗ trợ và tƣ vấn trong định 

hƣớng nghề nghiệp và ứng 

dụng công việc; tổ chức hội 

chợ việc làm; tiến hành khảo 

sát tình trạng việc làm của 

- Tổ chức các hoạt động tƣ vấn: 

phƣơng pháp học tập, các vấn đề 

tâm lý… cho sinh viên; 

- Hỗ trợ sinh viên trong ứng 

dụng công việc và định hƣớng 

Khu Hỗ trợ việc làm 

sinh viên (đối diện Nhà 

hàng VNUA) 

024.6261.7690 
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STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

sinh viên tốt nghiệp; cung cấp 

hỗ trợ tâm lý và dịch vụ tƣ 

vấn. 

nghề nghiệp; Tổ chức tập huấn 

về các kỹ năng cần thiết để tìm 

việc làm: cách viết sơ yếu lý lịch 

và chuẩn bị phỏng vấn xin việc, 

và giao tiếp với ngƣời phỏng 

vấn; 

- Tạo cầu nối tƣơng tác giữa sinh 

viên và ngƣời sử dụng lao động; 

Giới thiệu nhà tuyển dụng cho 

sinh viên thực tập. 

13 

Trung tâm Ngoại 

ngữ và Đào tạo 

quốc tế 

- Cung cấp dịch vụ đào tạo 

ngôn ngữ, đào tạo quốc tế, 

dịch thuật và các hoạt động có 

liên quan. 

- Tham mƣu cho Giám đốc 

Học viện về lĩnh vực liên kết 

đào tạo quốc tế, tƣ vấn du học, 

thực tập sinh và đào tạo ngoại 

ngữ. 

 

- Tổ chức các khóa học ngoại 

ngữ tùy theo nhu cầu của sinh 

viên; 

- Tổ chức các khóa học tiếng 

Anh cho sinh viên; 

- Thực hiện các khóa học chuẩn 

bị và học tập cho các kỳ thi tiếng 

Anh nhƣ TOEFL, TOEIC, và 

IELTS; 

- Tổ chức kiểm tra tiếng Anh thử 

nghiệm cho sinh viên trƣớc khi 

tốt nghiệp; 

- Tổ chức các câu lạc bộ tiếng 

Phòng 101-104, Khu 

làm việc của các Khoa 

Viện Trung tâm 

024.6261.7517/ 

024.6261.7522 
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STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

Anh và các lễ hội văn hóa với 

sinh viên quốc tế; 

- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình 

làm tài liệu du học và thực tập ở 

nƣớc ngoài. 

14 

Trung tâm Đào 

tạo Kỹ năng 

mềm 

Cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ 

năng mềm cho tất cả sinh viên 

chính quy của Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam và các đối 

tƣợng khác có nhu cầu. 

- Tổ chức các khóa đào tạo kỹ 

năng mềm cho tất cả sinh viên để 

đáp ứng kết quả học tập dự kiến 

của các chƣơng trình giáo dục; 

- Cung cấp chứng chỉ đào tạo kỹ 

năng mềm cho sinh viên theo 

yêu cầu của chƣơng trình để tốt 

nghiệp; 

- Cung cấp các khóa đào tạo kỹ 

năng mềm khác cho sinh viên. 

Phòng 105 – 108 Khu 

làm việc của các Khoa 

Viện Trung tâm 

024.6261.7545/  

0167.666.0316 

15 

Trung tâm Tin 

học Học viện 

NNVN 

Trung tâm là một trong những 

đơn vị đào tạo giúp chuẩn hoá 

kiến thức, kỹ năng sử dụng 

CNTT cho cán bộ, công chức, 

viên chức, sinh viên với mục 

đích đáp ứng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, chuẩn đầu ra 

chƣơng trình đào tạo, yêu cầu 

- Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ 

năng máy tính cho sinh viên để 

đáp ứng các yêu cầu của chƣơng 

trình giáo dục; 

- Cung cấp chứng chỉ về khóa 

đào tạo kỹ năng máy tính; 

- Đào tạo và hỗ trợ trong hệ 

thống học trực tuyến. 

Phòng 305-307  Khu 

làm việc của các Khoa 

Viện Trung tâm 

024.6662.8620/ 

0961.174.239 



52 

STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

tuyển dụng công chức, viên 

chức nhà nƣớc, cũng nhƣ yêu 

cầu tuyển dụng của doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh. 

16 

Trung tâm Thực 

nghiệm và đào 

tạo nghề 

Đào tạo nghề; thực hiện 

nghiên cứu và xây dựng mô 

hình sản xuất cây trồng, vật 

nuôi; chuyển giao công nghệ 

- Cung cấp dạy nghề cho sinh 

viên theo yêu cầu của chƣơng 

trình giáo dục. 

Trung tâm Thực nghiệm 

và đào tạo nghề (gần 

cổng trƣờng) 

024.38760.504/ 

024.3827.6477 

17 Các bộ phận và trung tâm khác   

 Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực 

Khu Hỗ trợ việc làm 

sinh viên (đối diện Nhà 

hàng VNUA) 

024.6688.0863 / 

024.6687.5765 

 Bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên 
Phòng 101 KTX A1 

sinh viên 

024.6261.8403 

 Bộ phận Quản lý hồ sơ sinh viên 
Phòng 104 nhà Hành 

chính 
024.6261.7542 

 Bộ phận Học bổng, Chế độ chính sách, Khen thƣởng sinh viên 
Phòng 101 nhà Hành 

chính 
024.6261.7528 

 Bộ phận Điểm rèn luyện, Công lao động sinh viên 
Phòng 104 nhà Hành 

chính 
024.6261.7542 

 Bộ phận Kỷ luật, đăng ký nghĩa vụ quân sự sinh viên 
Phòng 102 nhà Hành 

chính 
024.6261.7503 

 
Bộ phận Quản lý hội trƣờng, âm thanh; Sân văn hóa sinh viên; Tuyên truyền trực 

quan 

Phòng 103 nhà Hành 

chính 
024.6261.7602 
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STT Đơn vị Chức năng chung 
Chức năng liên quan đến hỗ 

trợ ngƣời học 

Địa chỉ Số điện thoại 

 Bộ phận Quản lý hộ khẩu sinh viên 
Phòng 101 nhà Hành 

chính 
024.6261.7528 

 Bộ phận phụ trách học chính trị, tổ chức đối thoại sinh viên và học viên cao học 
Phòng 104 nhà Hành 

chính 
024.6261.7542 

 Văn phòng Đảng ủy (Quản lý hồ sơ đảng viên, đối tƣợng Đảng) 
Phòng 107 nhà Hành 

chính 
024.6261.7513 

 Văn phòng Đoàn Thanh niên (Quản lý hồ sơ đoàn viên) 
Phòng 117 nhà Hành 

chính 
024.6261.7668 

 Câu lạc bộ Tƣ vấn, tham vấn sinh viên 

Khu hoạt động Hội sinh 

viên (Đối diện KTX A1 

sinh viên) 

024.6261.7613 

 Văn phòng Hội sinh viên, CLB sinh viên 

Khu hoạt động Hội sinh 

viên (Đối diện KTX A1 

sinh viên) 

024.6261.7727 

 Văn phòng khoa Giáo dục Quốc phòng (cấp Chứng chỉ GDQP) 

Văn phòng Giáo vụ, 

Khoa Giáo dục quốc 

phòng, tầng 3 Nhà hành 

chính 

024.6261.7510 / 

024.6261.7511 

 Bộ phận Bảo vệ Học viện Khu Bảo vệ, Cảnh quan 024.6261.7569 
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2. CÁN BỘ CỦA KHOA HỖ TRỢ NGƢỜI HỌC 

STT Lĩnh vực hỗ trợ  Cán bộ hỗ trợ Thông tin liên hệ 

1 
Đào tạo, học bổng KKHT, điểm 

rèn luyện 
Nguyễn Phục Hƣng 

Email: nphung@vnua.edu.vn 

ĐT: 0965509868 

2 Tổ chức, công lao động Trần Thị Giang 
Email: ttgiang@vnua.edu.vn 

ĐT: 0989342500 

3 Trợ lý vật tƣ Phạm Hồng Thanh 

Email: 

phthanh@vnua.edu.vn 

ĐT: 0984174028 

4 Trợ lý khoa học, hợp tác quốc tế 
Lƣơng Thị Hồng 

Nhâm 

Email: 

lthnham@vnua.edu.vn 

ĐT: 0988246720 

5 Liên chi đoàn Nguyễn Công Toản 
Email: nctoan@vnua.edu.vn 

ĐT: 0981044890 

6 Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Trần Hải Thanh 
Email: ththanh@vnua.edu.vn 

ĐT: 0983092998 
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PHẦN VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH SINH VIÊN CẦN BIẾT 

 

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO  

Sinh viên cần tìm hiểu và đọc Quy định số 1368/QĐ-HVN ban hành ngày 27/5/2016 về  

dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

2. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN  

Sinh viên cần tìm hiểu Quy định số 60/HVN-CTCT&CTSV ban hành ngày 7/8/2015 về 

Miễn giảm học phí, học bổng cho sinh viên. 

3. QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 

3.1. Thời lƣợng của Học phần 

3.2. Mục đích 

 Giúp sinh viên củng cố kiến thức, lý luận và thực tiễn liên quan đến lĩnh vực Thú y. 

 Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng làm việc trên thực địa (kỹ năng điều tra, quan 

sát, phỏng vấn, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm). 

 Nâng cao kỹ năng trong xử lý số liệu điều tra, viết báo cáo thu hoạch từ thực tập  

giáo trình.   

3.3. Nội dung 

 Tìm hiểu công tác quản lý nhà nƣớc về thú y tại địa bàn thực tập. 

 Thực hành xây dựng phiếu điều tra, theo dõi thí nghiệm đơn giản (nếu có), lấy mẫu tại 

địa bàn thực tập.   

 Thực hành xử lý số liệu điều tra, viết báo cáo khoa học về nội dung thực hiện. 

3.4. Trách nhiệm của Khoa và Bộ môn 

 Khoa và các bộ môn Xây dựng đề cƣơng thực tập giáo trìnhchung cho toàn khoa. 

Hàng năm, căn cứ vào đề cƣơng thực tập nghề nghiệp, các bộ môn xây dựng kế hoạch 

thực tập nghề nghiệp; 

 Trách nhiệm của khoa: 

- Công văn liên hệ với cơ sở thực tập; 

- Văn bản của khoa đề nghị phân công hƣớng dẫn thực tập nghề nghiệp; 

- Văn bản của khoa đề nghị các Tiểu ban đánh giá kết quả thực tập nghề nghiệp; 

- Tổ chức cho sinh viên báo cáo kết quả thực tập nghề nghiệp và tổng hợp điểm 

nộp về Ban Quản lý đào tạo. 

 Bộ môn có trách nhiệm: 

- Phân công giáo viên hƣớng dẫn sinh viên; 

- Liên hệ để tìm cơ sở thực tập; 

http://www.vnua.edu.vn/van-ban-quy-che-quy-dinh/chi-tiet-van-ban/id/94
http://www.vnua.edu.vn/van-ban-quy-che-quy-dinh/chi-tiet-van-ban/id/94
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- Thay mặt Khoa thống nhất với cơ sở thực tập về nội dung, hình thức, thời gian 

và chi phí thực tập. 

 Trách nhiệm của giáo viên hƣớng dẫn 

- Phổ biến đề cƣơng, kế hoạch và quy định thực tập nghề nghiệp cho sinh viên; 

- Hƣớng dẫn và quản lý sinh viên trong thời gian thực tập tại địa phƣơng; 

- Hƣớng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập nghề nghiệp theo mẫu quy định. 

3.5. Trách nhiệm của sinh viên 

 Thực hiện đúng nội quy về thực tập nghề nghiệp: 

- Sinh viên phải có mặt đầy đủ và đúng giờ tất cả những buổi tập huấn tại học 

viện và địa phƣơng trong suốt thời gian thực tập nghề nghiệp; 

- Sinh viên không đƣợc rời địa bàn thực tập trong suốt đợt thực tập; 

- Sinh viên vắng mặt dù chỉ một buổi sẽ không đạt kết quả thực tập; Trong 

trƣờng hợp đặc biệt phải có giấy xác nhận của y tế và trƣởng Bộ môn cho phép; 

- Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện theo hƣớng dẫn của Bộ môn và các giảng 

viên hƣớng dẫn thực tập; 

- Sinh viên phải chấp hành đầy đủ các nội quy và quy chế của địa phƣơng, có 

hành vi văn hóa và ứng xử đúng mực. 

 Yêu cầu về tác phong: 

- Ăn mặc gọn gàng, kín đáo (nên mặc quần áo đồng phục hoặc áo thanh niên 

tình nguyện); 

- Ở tại địa phƣơng không đƣợc đi chơi, gây xích mích xung đột với ngƣời dân; 

- Nói năng lễ phép (chào hỏi, thƣa gửi), thân thiện; 

- Luôn luôn nghiêm túc trong công việc, tác phong chững chạc và nhiệt tình 

cùng tham gia với ngƣời dân; 

- Các thành viên trong nhóm phải hoạt động trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ 

nhau để hoàn thành tốt công việc của mình. 

 Sản phẩm phải hoàn thành:  

- 01 báo cáo cá nhân 

- 01 báo cáo nhóm 

3.6. Đánh giá điểm thực tập nghề nghiệp 

 Cơ sở đánh giá: 

- Mức độ tham gia, thái độ, tác phong làm việc: 20% 

- Chất lƣợng của báo cáo cá nhân: 40% 

- Chất lƣợng của báo cáo nhóm: 40% 

 Hình thức: Bảo vệ trƣớc Tiểu ban 
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4. QUY ĐỊNH VỀ  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 Thời lƣợng: 10 TC (đối với hệ đại học)  

 Thời gian TTTN: 6 tháng 

 Dự kiến thực hiện: kỳ 9 hoặc kỳ 10 

4.1. Tiêu chuẩn giao khóa luận tốt nghiệp  

4.1.1.  Sinh viên Hệ đại học  

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập; 

- Tính đến thời điểm giao KLTN, đã tích lũy ít nhất đƣợc 80% tổng số tín chỉ (không 

tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), điểm trung bình tích lũy ≥ 2,0 và đã 

hoàn thành học phần thực tập giáo trình. 

4.1.2. Đối với sinh viên chỉ còn học phần Khóa luận tốt nghiệp 

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập; 

- Điểm trung bình tích lũy: ≥ 1,95. 

4.2. Tổ chức thực hiện 

4.2.1. Địa điểm thực tập 

Do khoa phân công. 

4.2.2. Tại Học viện 

a. Quy trình đăng ký và phân công hƣớng dẫn TTTN 

TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị/ ngƣời thực 

hiện 

1 Xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp: 

- Tiêu chuẩn làm khóa luận/ chuyên đề TN 

- Quy định số lƣợng hƣớng dẫn của các giáo viên 

- Thông báo kế hoạch đến các bộ môn và sinh viên 

Trợ lý đào tạo 

2 Lập danh sách đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp Giảng viên, sinh viên 

3 Khoa phân GVHD dựa theo: 

- Định mức quy định của Nhà Trƣờng 

- Nguyện vọng của giảng viên và sinh viên 

Trợ lý đào tạo 

4 Nhận danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp, quy trình và 

các quy định làm khóa luận tốt nghiệp từ Khoa 
Bộ môn 

5 Bộ môn phân công GVHD và giao đề tài Bộ môn và sinh viên 

6 Sinh viên xây dựng đề cƣơng thực tập tốt nghiệp theo 

hƣớng dẫn của giáo viên hƣớng dẫn 
GVHD và sinh viên 

7 Các bộ môn chốt danh sách đề tài và GVHD gửi lại cho 

trợ lý đào tạo Khoa (Bản điện tử và hand-copy) 
Bộ môn 
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8 Bộ môn phân công giáo viên đọc và phản biện đề cƣơng 

(Nếu có điều kiện BM có thể tổ chức cho sinh viên bảo vệ 

đề cương) 

Bộ môn 

9 Sinh viên chỉnh sửa theo yêu cầu của phản biện hoặc các 

thầy cô và nộp đề cƣơng cho bộ môn 
Sinh viên 

10 Thu đề cƣơng của sinh viên (2 bản). Yêu cầu: 

- Có đầy đủ chữ ký: GVHD, Sinh viên 

- Có xác nhận của cơ sở thực tập (trong trƣờng hợp 

thực tập ở Học viện Nông nghiệp Việt nam, sinh 

viên không cần xin xác nhận) 

Bộ môn 

(bộ môn chuyển 01 bộ 

đề cƣơng cho trợ lý đào 

tạo) 

11 Rà soát lại danh sách các đề tài, xem xét và loại bỏ các đề 

tài trùng lặp (so sánh với các đề tài tốt nghiệp đã làm 

trong 2 năm trở lại đây!) 

Các bộ môn 

12 Khoa phản hồi kết quả cho các bộ môn và ra quyết định 

phân công hƣớng dẫn chuyên đề/khoa luận tốt nghiệp cho 

từng giáo viên, bộ môn.  

Ban đào tạo của Khoa 

b. Trách nhiệm của sinh viên 

 Thực hiện đúng các nhiệm vụ theo quy chế đào tạo và quy chế HSSV, nội quy, quy 

định của các CSTT trong quá trình thực tập. 

 Đăng ký thực tập tốt nghiệp đúng thời gian quy định và hoàn thành nhiệm vụ học tập, 

nghiên cứu thực tế theo đề cƣơng thực tập. Chịu trách nhiệm trƣớc Nhà trƣờng và 

CSTT về chất lƣợng chuyên môn và kỷ luật lao động trong đợt thực tập. 

 Kết thúc đợt thực tập, mỗi HSSV phải có báo cáo thực tập, lấy ý kiến nhận xét của CSTT 

và nộp báo cáo thực tập cho giáo viên hƣớng dẫn ngay sau khi kết thúc đợt thực tập. 

4.2.3. Tại địa điểm thực tập khóa luận tốt nghiệp 

- Sinh viên thực hiện theo để cƣơng đã đƣợc phê duyệt dƣới sự hƣớng dẫn trực tiếp của 

GVHD. 

- Sinh viên phải chấp hành mọi nội qui, qui định của cơ quan đến thực tập và các chỉ 

dẫn, hƣớng dẫn, phân công của cán bộ trực tiếp hƣớng dẫn; 

- Hằng ngày sinh viên phải ghi đầy đủ nhật ký thực tập về nội dung công việc thực tập. 

4.2.4. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp 

Khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên phải hoàn thiện báo cáo theo đúng quy định về cấu 

trúc, nội dung và định dạng của báo cáo KLTN do khoa quy định. 

Khoa tổ chức các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên. 

5. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC  

Để có các thông tin khác, sinh viên nên tìm hiểu Cuốn Sổ tay Sinh viên của Học viện. 
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PHẦN VIII. CÁC THÔNG TIN KHÁC CỦA KHOA 

 

1. CÁC CHƢƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 

Bên cạnh nguồn học bổng từ ngân sách nhà nƣớc cấp theo kết quả học tập, các chƣơng 

trình học bổng tại Học viện, sinh viên ngành Thú y còn có cơ hội nhận đƣợc học bổng 

Khuyến khích học tập của các nhà tài trợ là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thú y 

đối với các sinh viên nghèo vƣợt khó, sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và 

nghiên cứu khoa học và những sinh viên có điểm thi tuyển đầu vào cao. Đặc biệt, các sinh 

viên có kết quả học tập tốt còn có cơ hội đƣợc lựa chọn đi trao đổi học tập tại nƣớc ngoài và 

sau khi về nƣớc sẽ đƣợc công nhận các tín chỉ tƣơng đƣơng và hoàn thành chƣơng trình học.  

2. CÁC CHƢƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN 

Khoa Thú y đã có quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh 

viên với nhất nhiều trƣờng đại học trên thế giới nhƣ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Úc, 

Newzealand, Bỉ, Đức, Pháp, Thụy Điển, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, 

Philippin, Lào, Camphuchia v.v. và các tổ chức quốc tế nhƣ: USAID, FAO, UNDP, WCS, 

WAP, ILRI, ReVet (EU), JICA v.v. 

3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

Hàng năm, sinh viên khoa Thú y đƣợc đăng kí nghiên cứu khoa học (SVNCKH) vào 

tháng 10 theo kế hoạch công bố trên trang web của khoa (xem Bảng 1). Mỗi nhóm sinh viên 

nghiên cứu khoa học gồm 3-5 em có cùng nguyện vọng nghiên cứu về 1 hƣớng đề tài cụ thể.  

Các nhóm sẽ xây dựng đề cƣơng nghiên cứu để Khoa tổ chức tuyển chọn ra những đề 

tài tốt nhất (có tính mới và có khả năng ứng dụng cao nhất). Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu có từ 

các nguồn của Học viện, từ chƣơng trình nghiên cứu của giảng viên hoặc từ Khoa, có thể từ 

2,5 – 5 triệu đồng/đề tài với hạn mức 4-6 đề tài/khoa/năm. Thời gian các đề tài nghiên cứu 

đƣợc tính 12 tháng, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 cùng năm.  

Từ những tác động tích cực của chƣơng trình tọa đàm, vào tháng 5 sinh viên tiếp tục 

đƣợc tham gia “Hội nghị Khoa học công nghệ cấp Học viện”. Những nhóm đề tài nghiên cứu 

và ý tƣởng đạt kết quả cao ở cấp Khoa sẽ đƣợc tham gia thi cấp Học viện.  
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BẢNG 1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM SINH VIÊN NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 

Thời gian Hoạt động Ghi chú 

Tháng 10 Thông báo đăng kí thành lập các 

nhóm SVNCKH  

Sinh viên đăng ký giảng viên trong 

khoa và lên ý tƣởng nghiên cứu 

Tháng 11 Tổ chức hội đồng góp ý và tuyển chọn 

các đề tài SVNCKH 

Tiểu ban xét duyệt Khoa Thú y  

Tháng 12 Các nhóm sinh viên hoàn thiện thuyết 

minh nghiên cứu  

 

Tháng 2 Học viện ra quyết định phê duyệt đề 

tài SVNCKH 

Thuyết minh cần đƣợc trình bày theo 

đúng form mẫu và đã thông qua hội 

đồng khoa học của khoa Môi trƣờng 

đánh giá 

Tháng 2- 11 Sinh viên và giảng viên hƣớng dẫn 

thực hiện đề tài theo thuyết minh đƣợc 

phê duyệt 

 

Tháng 4 - Tọa đàm định hƣớng hoạt động 

KHCN.  

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động 

của nhóm sinh viên nghiên cứu khoa 

học (SVNCKH) của năm trƣớc 

Liên chi đoàn khoa Thú y tổ chức  

Tháng 5 Khoa Thú y tổ chức hội nghị 

SVNCKH (Cấp khoa)   

Tuyển chọn 1-2 báo cáo tốt nhất gửi 

lên Học viện    

Tháng 5 Tuần lễ KHCN (Hội nghị sinh viên 

NCKH toàn Học viện) 

Kỷ niệm ngày KHCN Việt Nam 18/5 

Tuyển chọn 01 báo cáo đoạt giải đi thi 

đấu toàn quốc  

Tháng 12 Các đề tài SVNCKH nộp báo cáo tổng 

kết đề tài và hồ sơ nghiệm thu đề tài 

 

Tháng 1-2 

năm sau 

Học viện ra quyết định nghiệm thu các 

đề tài.  

Hội đồng do khoa Thú y tổ chức 

 

4. CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

Ngoài các hoạt động học tập – nghiên cứu khoa học trên giảng đƣờng và tại các phòng 

thí nghiệm của Khoa, sinh viên Khoa Thú y sẽ đƣợc tham gia các hoạt động ngoại khóa do 

Liên chi đoàn Khoa tổ chức triển khai dƣới sự chỉ đạo của BCN Khoa Thú y. Các hoạt động 

ngoại khóa đƣợc chia làm 02 nội dung chính, bao gồm hoạt động hỗ trợ học tập và hoạt động 

của các câu lạc bộ. 
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5. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC  

Ngoài hoạt động hỗ trợ học tập, sinh viên Khoa Thú y còn đƣợc tham gia vào các hoạt 

động phong trào Đoàn - Hội khác nhau. Những hoạt động bổ ích giúp sinh viên đƣợc giao tiếp 

nhiều hơn, tự tin hơn và giải tỏa đƣợc những áp lực trong học tập đại học. Các hoạt động 

phong trào bao gồm hoạt động giao lƣu văn nghệ thể thao giữa sinh viên trong và ngoài khoa, 

giữa sinh viên và cán bộ trong khoa, giữa sinh viên và các đoàn thể địa phƣơng có liên hệ. 

Hàng năm, sinh viên sẽ đƣợc tham gia vào các hoạt động nhƣ giải bóng đá nam/nữ sinh 

viên truyền thống đƣợc tổ chức vào tháng 3 và tháng 5; các hoạt động văn nghệ nhƣ hoạt 

động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3, kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; 

các hoạt động tình nguyện mùa hè xanh đƣợc tổ chức vào tháng 7; các hoạt động kỷ niệm 

thành lập Khoa, thành lập Học viện vào tháng 10; chƣơng trình hiến chƣơng kỷ niệm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11; các chƣơng trình chào xuân, đón năm mới… 

 

 


