MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành học: Nuôi trồng thủy sản Chương trình tiên tiến
Mã ngành: 52620301
Hệ đào tạo: Chính qui
Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Đơn vị quản lý: Khoa Thủy sản
Hoàn thành chương trình đào tạo Nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến sinh
viên đạt được những kết quả như sau:
1. Áp dụng kiến thức nuôi trồng thủy sản để vận hành và phát triển cơ sở sản
xuất nuôi trồng thủy sản.
2. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật để vận hành một trại giống hoặc
trang trại các loài có giá trị kinh tế.
3. Phân tích, đánh giá các vấn đề trong sản suất thủy sản và các giải pháp nâng
cao chất lượng sản xuất thủy sản.
4. So sánh công nghệ và các mô hình nuôi giữa các vùng để cải thiện sản xuất
nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.
5. Thiết kế qui trình tổ chức, quản lý và vận hành cơ sở sản xuất thủy sản như
trại giống, trại nuôi thương phẩm, kinh doanh dịch vụ thủy sản.
6. Quản lý môi trường và sức khỏe vật nuôi để cải thiện sản xuất nuôi trồng thủy
sản.
7. Thể hiện những kỹ năng giao tiếp để trao đổi, chia sẻ và hợp tác với các bên
liên quan trong phát triển nuôi trồng thủy sản.
8. Thể hiện khả năng học tập suốt đời và hội nhập quốc tế trong học tập và
nghiên cứu.
9. Áp dụng kiến thức về pháp luật và các vấn đề chính trị - xã hội đương đại để
thực hiện các hành động nhằm bảo vệ môi trường.
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