Chuyến Tham Quan và Học Tập tại
Viện Công Nghệ Châu Á và Trường Đại Học Kasetsart, Thái Lan
Từ 06/01/2013 đến 12/01/2013, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô khoa Thủy sản, sinh viên
các khóa 34 và 35 lớp Nuôi trồng thủy sản tiên đã có một chuyến tham quan học tập thành công và
hiệu quả tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Trường Đại học Kasetsart ( KU) và các trại sản xuất
giống tại Thái Lan. Trong chuyến thăm và làm việc tại đây, cán bộ và sinh viên Đại học Cần Thơ
(ĐHCT) đã nhận được sự tiếp đón ân cần từ phía đại diện ban lãnh đạo của AIT và KU.

Tại các buổi học,giảng viên và sinh viên từ AIT, KU cũng như ĐHCT đã lần lượt trình bày
các bài giảng và thuyết trình đặc biệt. Sự thảo luận trực tiếp xoay quanh các đề tài nghiên cứu khoa
học đã giúp sinh viên lớp tiên tiến nâng cao và mở rộng kiến thức chuyên ngành. Việc tham quan
dây chuyền sản xuất cá rô phi đơn tính, trại đạt chuẩn sản xuất giống tôm thẻ chân trắng và trạm
nghiên cứu sinh vật biển đã giúp sinh viên củng cố và tích lũy hiểu biết trong lĩnh vực Nuôi trồng
thủy sản, đặc biệt là có thể để theo kịp với xu hướng hiện tại và các kỹ thuật mới trong sản xuất
giống thủy sản.

Sự thành công của chuyến tham quan và học tập được góp phần không ít bởi chương trình
giao lưu văn hóa giữa các trường. Các tiết mục mang đậm tính truyền thống đã làm tăng cường sự
hiểu biết giữa hai dân tộc, tạo điều kiện tốt cho sự hợp tác lâu dài về sau.

Hơn thế nữa, đoàn tham quan trường ĐHCT đã có dịp ghé thăm quan trại rắn công nghiệp và
dược phẩm làm từ nọc độc rắn, trung tâm vàng bạc đá quý hoàng gia Thái Lan và trung tâm thuộc da
lớn nhất Thái Lan. Qua những điểm đến này, tất cả thành viên trong đoàn đã có cơ hội mở rộng tầm
mắt không chỉ với những thứ mới lạ mà còn với cái cách mà người Thái họ kinh doanh và phát triển
du lịch. Chuyến đi học tập cũng giúp cho tất cả sinh viên có được những kỷ niệm đẹp và khó quên.
Nhờ sự hỗ trợ và nỗ lực giúp đỡ của Ban giám hiệu trường ĐHCT, của cán bộ Khoa Thủy
sản, chuyến đi tham quan và học tập tại Thái Lan đã giúp ít rất nhiều đến sinh viên không chỉ trong
chuyên ngành thủy sản mà còn những lĩnh vực khác như văn hóa, xã hội, giáo dục, du lịch và cả kinh
tế. Thông qua chuyến đi lý thú mà bổ ích này, các sinh viên sẽ có thêm được một cơ hội rất tốt để
góp phần tuy nhỏ nhưng có giá trị vào sự phát triển địa phương của mỗi sinh viên nói riêng và của sự
phát triển của quê hương Việt Nam nói chung.

