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MÔ TẢ HỌC PHẦN
Môn học cung cấp cho học viên các từ vựng/thuật ngữ tiếng Anh cơ bản và
thông dụng thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực liên quan khác nhằm
giúp cho học viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên môn để hỗ trợ việc khai
thác, cập nhật thông tin phục vụ quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp; ngoài ra
học viên còn được hướng dẫn cách sử dụng từ chuyên môn trong nói và viết và
phương pháp tự học, tìm kiếm thông tin và tự học suốt đời trong việc học tiếng
Anh.
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MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Sau khi học xong, người học có khả năng đọc được tài liệu chuyên ngành viết
bằng tiếng Anh.
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Về kiến thức
-

Nắm được các thuật ngữ, từ vựng chuyên môn về các lĩnh vực thuộc
chuyên ngành.

-

Dịch và hiểu được các bài báo chuyên môn ngắn, đơn giản thuộc lĩnh
vực của chuyên ngành

-

Diễn đạt được những câu đơn giản sử dụng các thuật ngữ, từ chuyên
môn

Về kỹ năng
-

Tìm kiếm và chọn lọc được các thông tin chuyên ngành bằng tiếng Anh.

-

Có kỹ năng tự học và học tập suốt đời

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương
Tiết (LT/BT)
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Chương 1.
Các thuật ngữ chuyên ngành thông dụng trong
lãnh vực nuôi trồng thủy sản

4.

Chương này giới thiệu tổng quát về các thuật ngữ, từ vựng thông
dung trong lãnh vực nuôi trồng thủy sản mà học viên có thể thường
gặp và sử dụng.
1.1. Tên các loài cá, động vật thân mềm, giáp xác… thường gặp
1.2. Tên các nhóm vi tảo, rong biển thường gặp
1.3. Tên các mô hình nuôi thường gặp

1.4. Các thuật ngữ thể hiện tiến trình thực hiện trong quy trình nuôi
tôm, cá (chuẩn bị ao, chọn giống, chăm sóc cho ăn, quản lý chất
lượng nước…)
Chương 2: Các thuật ngữ, từ vựng về môi trường và quản lý
chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản
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Chương này cung cấp từ vựng và luyện đọc bài về các yếu tố chất
lượng nước (oxy hòa tan, NH3, NO2, H2S, BOD, COD…) và
phương pháp quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản.
2.1. Tương tác giữa pH, độ kiềm, CO2 và độ cứng trong ao nuôi cá
(Interaction of pH, alkalinity, carbon dioxide, hardness in fish
ponds)
2.2 Hàm lượng ammonia, nitrit trong ao cá (Ammonia nand nitrit in
fish pond)
2.2. Quản lý ammonia trong ao nuôi thủy sản (Manaing ammonia in
fish ponds)
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2] và
[3].
Chương 3: Nuôi cá rô phi

5/0

Chương này cung cấp thuật ngữ, từ vựng và luyện đọc bài về đặc
điểm sinh học của cá rô phi, nuôi cá rô phi, các mô hình nuôi cá rô
phi…
3.1. Lịch sử và sinh học cá rô phi (Tilapia life history and biology)
3.2. Nuôi cá rô phi trong ao (Pond culture of tilapia)
3.3. Nuôi cá rô phí trong lồng, bè (Cage culture of tilapia)
3.4.Các loại bệnh và phương pháp phòng trị trên cá rô phi
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5] và
[6].
Chương 4: Nuôi cá biển
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Chương này cung cấp các thuật ngữ về đặc điểm sinh học, sinh sản
và kỹ thuật nuôi cá bớp
4.1. Lịch sử sản xuất giống và nuôi cá bớp
4.2. Đặc điểm sinh trưởng, sinh sản của cá bớp
4.3. Các giai đoạn sản xuất và ương nuôi cá bớp
4.4. Chăm sóc và quản lý môi trường nuôi các bớp
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [7]
Chương 5: Nuôi tôm biển
Chương này cung cấp thuật ngữ, từ vựng và luyện đọc bài về nuôi
tôm biển, lịch sử, các đặc điểm sinh học sinh sản, dinh dưỡng của
tôm biển, môi trường và các mô hình nuôi tôm biển
3.1. Vòng đời của tôm biển

5/0

3.2. Các giai đoạn ương, nuôi tôm biển
3.3. Kỹ thuật thuần hóa và nuôi tôm biển ở độ mặn thấp
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [8], [9].
Thuyết trình cá nhân

5

Học viên tự chọn chủ đề, viết tóm tắt chủ đề báo cáo và trình bày
báo cáo nói. Học viên chuẩn bị trong quá trình học và trình bày kết
quả vào cuối khóa học.
5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
5.1. Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp giảng dạy tích hợp, sử dụng các công cụ hỗ trợ: internet, video,
powerpoint, viết bảng,... và tập hợp nhiều nguồn tài liệu khác nhau
- Phương pháp giảng giải kết hợp với các phương pháp thực hành: bài tập,
thảo luận nhóm, thuyết trình cá nhân
5.2. Phương pháp đánh giá: Thuyết trình chuyên đề: 20%, thi gữa kỳ: 30% và thi
cuối kỳ: 50%.
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