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    Thông báo

LỊCH SEMINAR, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP, ĐỀ TÀI NCKH

Ngày cập nhật:  08/10/2012 

Nhằm tăng cường công tác trao đổi thông tin và học thuật, Khoa Thủy Sản – ĐHCT sẽ thường xuyên tổ chức các
seminar báo cáo chuyển đề học thuật và đời sống cho cán bộ, công đòan, học viên và sinh viên với sự tham gia
của các diễn giả trong và ngòai trường. Đặc biệt, Khoa sẽ thường xuyên tổ chức và giới thiệu rộng rãi các buổi
Báo cáo tốt nghiệp của NCS, học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh. và các buổi báo cáo nghiêm thu Đề tài Nghiên
cứu khoa học các cấp.

Xin thông báo và kính mời quí Thầy Cô, cán bộ, học viên, sinh viên quan tâm đến tham dự:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian:            15 giờ 30, ngày 12/12/2014
Tên báo cáo :      Hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi tôm sú và thẻ chân trắng ở Ninh thuận
Người báo cáo:  Ts Võ Nam Sơn
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 05/12/2014
Tên báo cáo :      Chọn lọc dòng trứng Artemia có kích thước nhỏ bằng phương pháp chọn lọc cá thể:
một hướng mới cho việc sản xuất trứng Artemia siêu nhỏ phục vụ sản xuất giống hải sản.
Người báo cáo:  Ths Nguyễn Thị Hồng Vân
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 28/11/2014
Tên báo cáo :      So sánh một số đặc điểm sinh học của nhóm cá lóc vùng ĐBSCL
Người báo cáo:  Ts Bùi Minh Tâm
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 14/11/2014
Tên báo cáo :      Kết quả nghiên cứu vi nấm trên động vật thủy sản
Người báo cáo:  Ts Phạm Minh Đức
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 07/11/2014
Tên báo cáo :      Đặc điểm phát triển ống tiêu hóa của cá bột
Người báo cáo:  Ts. Phạm Thanh Liêm
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 05/09/2014
Tên báo cáo :      Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa ở tỉnh Bến Tre
Người báo cáo:   PGs.Ts Dương Nhựt Long
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 29/08/2014
Tên báo cáo :      Kết quả nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của  ốc
bươu đồng (Pila polita) trong quá trình ương giống
Người báo cáo:  PGs.Ts Ngô Thị Thu Thảo
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:          15 giờ 30, ngày 15/08/2014
Tên báo cáo:      Kích thích sinh sản và ương cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)
Người báo cáo:  Ts Lý Văn Khánh
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:          15 giờ 30, ngày 08/08/2014
Tên báo cáo:      Mối quan hệ giữa sinh trưởng và sinh sản ở một số loài cá và ý nghĩa của nó trong
thực tiễn nuôi thủy sản
Người báo cáo:  Ts Dương Thúy Yên
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:         15 giờ 30, ngày 20/06/2014
Tên báo cáo:    Ảnh hưởng của lipopolysacharide (LPS) lên hệ miễn dịch của cá Tra (Pangasianodon
hypophthalmus)
Người báo cáo:  Ts Bùi Thị Bích Hằng
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:          15 giờ 30, ngày 18/06/2014
Tên báo cáo :     Hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi tôm sú và thẻ chân trắng ở Ninh thuận
Người báo cáo:  Ts Võ Nam Sơn
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sự kiện và thông báo

  Đảm bảo chất lượng theo AUN 

  Chào mừng Tân sinh viên K40

  Thông báo tập huấn - CGCN

  Lịch khách nước ngoài đến làm việc

  Lịch seminar, bc chuyên đề, BC NCKH

  Học bổng & Việc làm

  Thông báo sinh viên Đại học

   Thông báo học viên sau Đại học

  Thông báo Cán bộ

  Thông tin Thủy sản

Tin thủy sản trong nước

Tin Thủy sản Thế giới

Khoa học Thủy sản

Lịch hội nghị Thủy sản

Văn bản chính sách Thủy sản

Sách Thủy sản online chọn lọc

Các cơ quan Thủy sản ĐBSCL

Các website Thủy sản

Thư viện ảnh
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Thời gian:          15 giờ 30, ngày 13/06/2014
Tên báo cáo :     Tảo Lam trong ao nuôi cá và  biện pháp kiểm soát sự phát triển của chúng.
Người báo cáo:  Ths Dương Thị Hoàng oanh
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:          15 giờ 30, ngày 06/06/2014
Tên báo cáo :     Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của bio-floc trong ao nuôi Artemia
Người báo cáo:  PGs.Ts Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:          15 giờ 30, ngày 04/06/2014
Tên báo cáo :     Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa ở tỉnh Bến Tre
Người báo cáo:  PGs.Ts Dương Nhựt Long
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:          15 giờ 30, ngày 30/05/2014
Tên báo cáo :     Đặc điểm hinh thái và dinh dưỡng của cá đục (Sillago sihama)
Người báo cáo:  Ts Nguyễn Bạch Loan
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:          15 giờ 30, ngày 28/05/2014
Tên báo cáo :     Đặc điểm sinh sản cá trê (Clariidae) và một số kết quả sinh sản cá trê Phú quốc
Người báo cáo:  Ts Phạm Thanh Liêm
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 23/05/2014
Tên báo cáo :      Nghiên cứu các đặc điểm sinh sản và ảnh hưởng của a-xít arachidonic (ARA) lên thành
thục và sinh sản của tôm sú bố mẹ
Người báo cáo:   Ts Châu tài Tảo
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 21/05/2014
Tên báo cáo :      Một số kết quả nghiên cứu trên cá chạch bùn
Người báo cáo:   Ts Bùi Minh Tâm
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 16/05/2014
Tên báo cáo :      Khả năng nuôi sinh khối và bảo quản tảo Nannochloropsis oculata
Người báo cáo:   Ts Trần Sương Ngọc
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 14/05/2014
Tên báo cáo :      Ứng dụng GIS và RS trong quản lý nuôi trồng thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
Người báo cáo:   Ts Trần Văn Việt
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 09/05/2014
Tên báo cáo :      Kỹ thuật nuôi cá Lóc ở bể bạt kết hợp nuôi cá sặc rằn trong mương vườn vùng
ĐBSCL
Người báo cáo:   PGs.Ts Dương Nhựt Long
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 07/5/2014
Tên báo cáo :      Sinh học sinh sản và sản xuất giống cá ngát (Plotosus canius)
Người báo cáo:   Ts Lê Quốc Việt
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 25/04/2014
Tên báo cáo :      Vai trò của sự cân bằng khoáng trong nước và vai trò của chúng lên sự lột xác    của
tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei
Người báo cáo:   Ths Huỳnh Trường Giang
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 18/04/2014
Tên báo cáo :      Sinh học sinh sản và sản xuất giống cá đối đất (Liza subviridis)
Người báo cáo:   Ts Lê Quốc Việt
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 11/04/2014
Tên báo cáo :      Quá trình phát triển phôi và ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường đến khả năng
nở trứng ốc bươu đồng (Pila polita)
Người báo cáo:   PGs.Ts Ngô Thị Thu Thảo
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 28/03/2014
Tên báo cáo :      Xác định nhu cầu protein của cá kèo (Pseudapocryptes elongatus, Cuvier 1816) giai
đoạn giống
Người báo cáo:   Ths Trần Lê Cẩm Tú
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 21/03/2014
Tên báo cáo :      Dioxin, tác hại và phương pháp phân tích tồn lưu trong bùn đáy
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Người báo cáo:   Ths Nguyễn Quốc Thịnh
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 30, ngày 14/03/2014
Tên báo cáo :      Đặc điểm chất lượng nước của ao nuôi cá tra thâm canh ở ĐBSCL
Người báo cáo:   Ts Võ Nam Sơn
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 28/02/2014
Tên báo cáo :      Đặc điểm sinh học của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)
Người báo cáo:   Ts Lý Văn Khánh
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:          14 giờ 00, ngày 21/02/2014
Tên báo cáo :    Tổng quan về fatty acid trong nuôi trồng thủy sản, sự biến đổi về thành phần của chúng
trong quá trình thích nghi với các điều kiện thả nuôi khác nhau ở Artemia franciscana
Người báo cáo:  Ths Nguyễn Thị Hồng Vân
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:          14 giờ 00, ngày 14/02/2014
Tên báo cáo :     Sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi cá tra
Người báo cáo:  Ths Trần Minh Phú
Địa điểm:           Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 27/12/2013
Tên báo cáo :      Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sản xuất giống cá dày (Channa lucius) để bảo  tồn
nguồn cá địa phương.
Người báo cáo:  TS. Bùi Minh Tâm
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 20/12/2013
Tên báo cáo :      Dùng kỹ thuật GIS thể hiện quá trình phát triển của nghề nuôi tôm ven biển ĐBSCL từ
năm 1995 đến nay
Người báo cáo:   TS. Trần Văn Việt
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 13/12/2013
Tên báo cáo :    Sử dụng luân trùng (Brachionus angularis) cải thiện tỉ lệ sống cá tra (Pangasianodon
hypophthalmus) giai đoạn bột lên hương.
Người báo cáo:   PGS. TS. Vũ Ngọc Út
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 06/12/2013
Tên báo cáo :      Đặc điểm dinh dưỡng của cá ngát (Plotosus canius)
Người báo cáo:   TS. Nguyễn Bạch Loan
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 22/11/2013
Tên báo cáo :      Những điểm mới trong nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, di truyền và ương nuôi
cá rô đồng (Anabas testudineus)
Người báo cáo:   TS. Dương Thúy Yên
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 08/11/2013
Tên báo cáo :      Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Lóc ở bể lót bạt
Người báo cáo:   PGS TS. Dương Nhựt Long
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 18/10/2013
Tên báo cáo :     Khả năng sinh sản của cá trê lai giữa Clarias macrocephalus và C. gariepinus và vấn
đề quản lý nguồn gen cá trê bản địa.
Người báo cáo:   TS. Phạm Thanh Liêm
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 11/10/2013
Tên báo cáo :       β-glucan trong nuôi trồng thủy sản: cấu trúc, ly trích và ứng dụng
Người báo cáo:   ThS. Huỳnh Trường Giang
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 27/9/2013
Tên báo cáo :       Một số bệnh gây thiệt hại kinh tế trên cá rô đồng nuôi công nghiệp. 
Người báo cáo:   TS. Từ Thanh Dung
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 20/9/2013
Tên báo cáo :      Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của các đối
tượng động vật thân mềm nước lợ/mặn
Người báo cáo:   PGS TS. Ngô Thị Thu Thảo
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian:           Ngày 26/06/2013
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Tên báo cáo :     Chứng nhận nuôi trồng thủy sản ở Châu Á: Hiện trạng - Thách thức - Cơ hội – Hướng
phát triển

Người báo cáo:   Các chuyên gia FAO, NACA, ĐH Ghen, ĐH Waginegen
Địa điểm:            Hội cho Vietfish – TP HCM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            Ngày 21/06/2013
Tên báo cáo:        Hội thảo “ Nhu cầu dinh dưỡng cho cá biển
Người báo cáo:    Mark William Newman – Hội đồng xuất khẩu đậu nành Hoa kỳ
Địa điểm :             Hội trường 1, Khoa Thủy Sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:           8 giờ 00, ngày 04/06/2013
Tên báo cáo :     Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ: “Đánh giá thành phần dinh dưỡng của rong
bún (Enteromorpha intestinalis) và sử dụng chúng làm thức ăn cho các loài thủy sản ở đồng bằng sông
Cửu long”
Người báo cáo:  TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa điểm:             Phòng họp - Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            8:00, ngày 27/05/2013 - 16:00, ngày 28/05/2013
Tên báo cáo :     Báo cáo các chuyên đề Thủy sản (Tiếng Anh)
Người báo cáo:  Cán bộ và sinh viên Khoa Công nghệ và nguồn lợi Thủy sản - Đại học Maejo - Thái Lan,
và Khoa Thủy Sản - Đại học Cần Thơ
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 12/07/2013
Tên báo cáo :      Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của bio-floc trong ao bón phân ở các độ mặn
khác nhau
Người báo cáo:   PGS Ts Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 28/06/2013
Tên báo cáo :      Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm tôm càng xanh trong ruộng lúa nâng cao năng
suất và lợi nhuận ở huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang
Người báo cáo:   PGS Ts Dương Nhựt Long, Ths. Trần Văn Hận
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 14/06/2013
Tên báo cáo :      Tổng quan khả năng sử dụng rong bún (Entermorpha spp.) làm thức ăn cho tôm cá ở
ĐBSCL
Người báo cáo:   Ts Nguyễn Thị Ngọc Anh
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 04/06/2013
Tên báo cáo :      Ứng dụng phương trình đa biến trong sinh học - Nghiên cứu trường hợp: Ảnh hưởng
của yếu tố môi trường và con mẹ đến thời gian di chuyển của cá tầm (Acipenser fulvescens)
Người báo cáo:   Ts Dương Thủy Yên
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 10/05/2013
Tên báo cáo :      Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học và glucose đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của động
vật thân mềm
Người báo cáo:   PGS Ts Ngô Thị Thu Thảo
Địa điểm:             Hội trường 1 Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            8:00-15:00 h, 15-16/4/2013
Tên báo cáo :      Hội thảo “Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường thủy sản thế giới cho các nhà sản xuất
và chế biến thủy sản”
Người báo cáo:   Dự án SEAT Khoa Thủy sản và tổ chức FAO
Địa điểm:             Hội trường I, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            14 giờ 00, ngày 29/03/2013
Tên báo cáo :      Luận án Tiến sĩ “Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh lý, sinh

hóa và tăng trưởng của cá chép (Cyprinus carpio)”
Người báo cáo:    NCS Nguyễn Quang Trung
Địa điểm:             Hội trường 1 - Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian:            15 giờ 00, ngày 28/03/2013
Tên báo cáo :      Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Tỉnh – Hậu Giang: “Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến
để nuôi thương phẩm cá thát lát còm (Chitala chitala)”
Người báo cáo:    Ts Lam Mỹ Lan
Địa điểm:             Phòng họp Khoa Thủy sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các tin khác

 Lịch khách nước ngoài đến làm việc...

 LỊCH SEMINAR, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP, ĐỀ TÀI NCKH...

 Thông báo phổ biến kế hoạch học tập Học kỳ II, năm học 2011-2012 ...

 Công ty TONGWEI Việt Nam thông báo tuyển dụng...

 Thông báo xét tuyển bổ sung ngành Nuôi trồng thủy sản Chương trình tiên tiến...

 Thông báo về việc kiểm tra kiến thức Tin học và Pháp văn (B) cho ứng viên dự tuyển ngạch Giảng viên...

..:: Khoa Thủy sản - Đại học Cần Thơ http://caf.ctu.edu.vn/caf/index2.php?id_news=693&id_pa=23

4 trong 5 9/16/2014 8:06 AM



 Học bổng chương trình Erasmus Mundus...

 Thông báo tuyển dụng lao động...

 Tuyển dụng Lao động ...

 Thông tin dành cho sinh viên khóa 37...
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