BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN
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MÔ TẢ HỌC PHẦN
Thực tập giáo trình chuyên môn là học phần giúp cho sinh viên tiếp cận thực
tế thông qua các chuyến đi tham quan thực địa, trao đổi với các cơ quan quản lý
nghề cá địa phương. Ngoài ra, sinh viên còn được thực tập, phân tích mẫu tại đơn vị
đào tạo, cũng như lược khảo tài liệu và trình bày báo cáo vào cuối đợt thực tập.
2.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Sau khi học xong, người học được bổ sung kiến thức thực tế về quản lý nguồn
lợi thủy sản; làm rõ hơn kiến thức lý thuyết học được ở nhà trường, cũng như góp
phần hình thành ý tưởng nghiên cứu/hoạt động sau này.
3.

4.

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Nội dung

Nội dung 1: Thu và phân tích mẫu nguồn lợi thủy sản

Tiết
Thực hành
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Nội dung này sinh viên sẽ trực tiếp đi thu và phân tích mẫu nguồn
lợi thủy sản ở một số loại hình thủy vực đặc trưng.
Các nội dung cần phân tích như:
1.1. Thành phần loài
1.2. Sự phong phú tương đối (CPUE)
1.3. Cấu trúc quần xã
Để học tốt nội dung này học viên tham khảo các tài liệu [1], [4].
Nội dung 2: Tham quan các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản
Nội dung này sẽ cung cấp cho học viên kiến thức thực tế về quản lý
nguồn lợi thủy sản, học tập kinh nghiêm quản lý từ cán bộ quản lý
địa phương.
Các nội dung thực tập như:
2.1.

Tham quan cảng cá

2.2.

Tham quan làng cá và phỏng vấn ngư dân
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2.3.

Tham quan các khu bảo tồn

2.4.

Nghe báo cáo và trao đổi với các Chi cục quản lý thủy sản
các tỉnh

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [3],
[4].
Nội dung 3: Tổng hợp tài liệu và báo cáo kết quả thực tập
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Nội dung này hướng dẫn sinh viên tổng hợp và phân tích số liệu thu
thập được từ thực tế, sau đó viết và trình bày kết quả học tập được.
Nội dung thực hiện:
3.1. Tổng hợp và phân tích số liệu
3.2. Viết báo cáo
3.3. Trình bày báo cáo
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [3].
5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
5.1. Phương pháp giảng dạy: Tìm hiểu kiến thức liên quan đến các nội dung thực
tập; sau đó đi tham quan, học tập từ hiện trạng thực tế về quản lý nguồn lợi
thủy sản.
5.2. Phương pháp đánh giá: Nội dung bài báo cáo: 60%; Tích cực tham gia trong
thời gian thực tập: 20%; Phương pháp trình bày báo cáo: 20%.
6.
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