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1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên và mã số học phần:  Thực tập giáo trình nuôi trồng thủy sản (AQ614) 
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Name : Ngo Thi Thu Thao 
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2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

 

Học phần thực tập giáo trình nuôi trồng là khối kiến thức chuyên nghành ứng 

dụng các kiến thức từ lý thuyết vào thực tế. Khối kiến thực ứng dụng bao gồm sản 

xuất giống các loài cá nước ngọt, nước mặn, tôm sú, tôm càng xanh. Bên cạnh đó, 

học phần cung cấp những kiến thức từ thực tế các mô hình nuôi thủy sản thông qua 

chuyến tham quan. 

   

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

 

Sau khi thực tập xong, người học có khả năng lập kế hoạch sản xuất giống 

những loài cá, tôm. 

 

Về thực hành: 

- Sinh sản các loài cá, tôm  

- Ương giống các loài cá, tôm  

 

4. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Sản xuất giống các loài cá nước ngọt 

Chương này thực tập kích thích sinh sản các loài cá nước ngọt như: 

cá tra, cá chép, cá trê và cách chuẩn bị bể/ao ương từ bột lên giống. 

Chương này có 32 tiết thực hành tại trại cá. 
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1.1. Thực hành kích thích sinh sản cá tra 

1.2. Thực hành kích thích sinh sản cá chép 

1.3. Thực hành kích thích sinh sản cá trê 

1.4. Thực hành ương cá trê 

Để thực hành tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], 

[2], [3]. 

Chương 2. Sản xuất giống các loài cá nước lợ 

Chương này thực tập kích thích sinh sản các loài cá nước mặn/lợ 

như: cá nâu, cá ngát và cách chuẩn bị bể/ao ương từ bột lên giống. 

Chương này có 32 tiết thực hành tại trại cá. 

2.1. Thực hành kích thích sinh sản cá nâu 

2.2. Thực hành kích thích sinh sản cá ngát 

2.3. Thực hành ương cá ngát 

Để thực hành tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], 

[2], [3].  
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Chương 3. Sản xuất giống các loài giáp xác 

Chương này thực tập cho sinh các loài tôm như: tôm sú, tôm càng 

xanh  và cách chuẩn bị bể ương tôm sú. Chương này có 32 tiết thực 

hành tại trại cá. 

3.1. Thực hành kích thích sinh sản tôm sú 

3.2. Thực hành kích thích sinh sản tôm càng xanh 

3.3. Thực hành ương tôm sú 

Để thực hành tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], 

[5], [6]. 
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Chương 4. Tham quan các mô hình thủy sản 

Học viên sẽ tham quan các mô hình nuôi cá tra, cá trê, tôm càng 

xanh, tôm sú, cá bóp. 

4.1. Tham quan mô hình nuôi cá tra 

4.2. Tham quan mô hình nuôi cá trê 

4.3. Tham quan mô hình nuôi tôm sú 

4.4. Tham quan mô hình nuôi tôm càng xanh 

4.5. Tham quan mô hình nuôi cá bóp 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5], [6]. 
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5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần thực hành gồm 120 tiết; trong quá trình 

học học viên sẽ làm bài thuyết trình theo nhóm trước lớp. 

5.2. Phương pháp đánh giá: Thuyết trình chuyên đề: 20%, thực hành: 20% và thi 

cuối kỳ: 60%. 
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