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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

 
I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 Căn cứ Quyết định số 6461/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, Chương trình 

đào tạo ngành Nuôi Trồng Thủy sản   được mô tả như sau: 

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Tên chương trình (tiếng Việt) Nuôi trồng thủy sản 

Tên chương trình (tiếng Anh) Aquaculture 

Mã số ngành đào tạo 8620301 

Trường cấp bằng Trường Đại học Cần Thơ 

Tên gọi văn bằng Nuôi trồng thủy sản 

Trình độ đào tạo Thạc sĩ 

Số tín chỉ yêu cầu 60 tín chỉ 

Hình thức đào tạo Chính quy 

Thời gian đào tạo 02 năm 

Đối tượng tuyển sinh Tốt nghiệp Đại học:  

- Ngành đúng ngành Nuôi trồng thủy sản. 

- Ngành gần (học bổ sung kiến thức): Bệnh học thủy 

sản; Kỹ thuật khai thác thủy sản; Quản lý thủy sản 

Thang điểm đánh giá Thang điểm 4 (quy ra thang điểm 10) 

Điều kiện tốt nghiệp - Tích lũy đủ các học phần và số TC quy định trong CTĐT; 

điểm TBCTL các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 

5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc đạt từ 2,0 trở lên (theo 

thang điểm 4);  

- Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc tương đương; 

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 điểm trở lên; 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật 

ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. 

Vị trí việc làm - Giảng viên/Nghiên cứu viên tại các Viện/Trường 

giảng dạy và nghiên cứu về thủy sản. 
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- Cán bộ Quản lý/nhân viên trong các cơ quan nhà 

nước, Công ty/ Doanh nghiệp thủy sản. 

- Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực về thủy 

sản 

Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi tốt nghiệp 

Tiếp tục học tập nâng cao trình độ các ngành thuộc lĩnh 

vực thủy sản ở bậc tiến sĩ. 

Tham khảo khi xây dựng 

chương trình đào tạo 

Viện Nuôi trồng thủy sản, Đại học Nha Trang 

 

http://www.ntu.edu.vn/khoanuoi/vi-vn/trangchủ.aspx 

Thông tin về đánh giá, kiểm 

định chương trình đào tạo 

- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất 

lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2023. 

 

Thời gian cập nhật bản mô tả Tháng 01 năm 2021 

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản theo định hướng 

nghiên cứu ứng dụng nhằm đào tạo người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực 

hành về nuôi trồng thủy sản; ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng và phát triển các qui trình 

sản xuất các loài thủy sản có giá trị kinh tế; có đạo đức nghề nghiệp và năng lực làm việc độc lập; 

chủ động học tập nâng cao trình độ và quản lý công tác chuyên môn tại các cơ quan nhà nước và 

doanh nghiệp thủy sản. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

a. Đào tạo các kiến thức nâng cao về đặc điểm sinh học, sinh thái môi trường, quản lý chất 

lượng nước, cải thiện giống, phát triển thức ăn và các vấn đề sức khỏe liên quan đến nuôi 

trồng thủy sản.   

b. Cung cấp các kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiên tiến và các kỹ năng thực hành trong nuôi 

trồng và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản 

c. Huấn luyện chuyển giao, ứng dụng kiến thức từ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quản lý chất 

lượng sản phẩm, xây dựng dự án vào nuôi trồng thủy sản. 

d. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, giao tiếp hiệu quả, làm việc độc lập, tự học tập 

nâng cao trình độ; có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp 

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Hoàn thành chương trình đào tạo người học đạt được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ 

và trách nhiệm như sau:  

3.1. Kiến thức 

3.1.1. Phần kiến thức chung  

a. Vận dụng được thế giới quan, phương pháp luận triết học vào việc nhận thức và giải quyết 

vấn đề đặt ra trong học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.    

3.1.2. Phần kiến thức cơ sở 

a. Mô tả các bước tiến hành thí nghiệm và viết báo cáo khoa học.  

b. Trình bày các nguyên lý về sinh lý, dinh dưỡng và di truyền chọn giống động vật thủy sản 

c. Mô tả các hệ sinh thái thủy vực, nguồn lợi thủy sinh vật, các yếu tố môi trường ảnh hưởng 

đến thủy sinh vật 
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3.1.3. Phần kiến thức chuyên ngành và luận văn tốt nghiệp 

a. Trình bày các nguyên lý về quản lý môi trường nước và dịch bệnh thủy sản 

b. Khái quát các quy trình công nghệ tiên tiến ứng dụng trong nuôi thủy sản 

c.    Mô tả các tiến trình về quy hoạch và quản lý chuỗi sản xuất thủy sản… 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Kỹ năng cứng  

a. Áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong quản lý chất lượng nước, cải thiện giống, phát triển 

thức ăn và quản lý sức khỏe các đối tượng nuôi chủ lực của vùng và quốc gia. 

b. Xây dựng và phát triển qui trình, mô hình nuôi thủy sản công nghệ cao, thân thiện, bền 

vững đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng 

c. Vận hành thành thạo và quản lý các cơ sở sản xuất thủy sản  

d. Phân tích và đánh giá hiệu quả của cơ sở sản xuất thủy sản 

3.2.2. Kỹ năng mềm  

a. Lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo một đề tài/dự án nghiên cứu. 

      b. Phát triển kỹ năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp, giao tiếp để giải quyết các vấn đề 

thực tiễn  

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm cá nhân 

a. Phát triển ý thức đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp 

b. Phát triển năng lực tự học, học tập nâng cao trình độ và học tập suốt đời  

3.4. Ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn 

         Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam hoặc tương đương  

4. Các tiêu chí liên quan tuyển sinh 

4.1 Đối tượng và điều kiện dự thi: 

4.1.1. Về văn bằng và điều kiện dự thi: người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện 

sau đây: 

a) Tốt nghiệp đại thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự 

thi; 

b) Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ 

thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức; 

c) Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào ngành, chuyên 

ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý sau khi đã học bổ sung kiến 

thức; và phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi; 

d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo 

quy định hiện hành.  

4.1.2. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên 

và không trong thời gian thi hành án hình sự.  

4.1.3. Có đủ sức khỏe để học tập.  

4.2. Ngành tuyển sinh 

4.2.1. Ngành đúng, phù hợp: Nuôi trồng thủy sản 

4.2.2. Ngành gần: Bệnh học thủy sản; Kỹ thuật khai thác thủy sản; Quản lý thủy sản 
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4.3. Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành gần:  

- Số học phần: 04; tổng tín chỉ: 08 

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

1. Phương pháp nghiên cứu SH cá (TS111), 2TC 

2. Quản lý chất lượng môi trường ao nuôi Thủy sản (TS410), 2TC 

3. Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt (TS303), 2TC 

4. Kỹ thuật sản xuất giống & nuôi giáp xác (TS409), 2TC 

4.4. Môn thi tuyển sinh:  

1. Cơ sở và nguyên lý nuôi trồng thủy sản 

2. Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản 

3. Ngoại ngữ 

5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần 

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo  

Mục tiêu 

đào tạo 

(2) 

Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) Thái độ 

(3.3) 

Ngoại 

ngữ 

(3.4) 
Kiến 

thức 

chung 

Kiến thức  

cơ sở 

Kiến thức 

chuyên ngành 

Kỹ năng cứng Kỹ năng 

mềm 

a a b c a b c a b c d a b a b  

a   x x x           x 

b      x x x x x   x   x 

c x x     x x  x x x     

d x x          x x x x x 

Ghi chú: x: thể hiện mối quan hệ cụ thể; 

 



6  

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Ghi chú: đánh dấu “X” vào ô thích hợp. 
Học phần Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) Thái độ (3.3) Ngoại 

ngữ (3.4) Kiến thức 

chung 

Kiến thức 

cơ sở 

Kiến thức chuyên 

ngành 

Kỹ năng 

cứng 

Kỹ năng 

mềm 

a b a b a b c d a b a b a b C  

Kiến thức chung                 

1.  ML605 Triết học x           x x    

2.   Ngoại ngữ  x         x x   x x 

Kiến thức cơ sở                 

3.  TS672 
Phương pháp và đạo đức trong 

nghiên cứu khoa học 

   x    x     x    

4.  TS602 Sinh lý động vật thủy sản     x       x       

5.  TSN613 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản   x       x       

6.  TSN614 Di truyền và chọn giống thủy sản   x       x       

7.  AQ604 Các hệ sinh thái thủy vực nhiệt đới    x       x       

8.  TS607 Độc chất học thủy vực   x       x       

9.  TS645 
Quan trắc sinh học môi trường 

nước 

  x       x       

10.  TS606 Di truyền phân loại và quần thể   x       x       

11.  TSQ602 Nguồn lợi thủy sinh vật    x       x       

12.  TSQ616 Sinh học cá   x       x       

Kiến thức chuyên ngành                 

13.  TSN609 
Quản lý chất lượng nước trong 

nuôi  trồng thủy sản 

    x    x x       

14.  TSN612 Quản lý dịch bệnh thủy sản     x    x x       

15.  TSN615 
Sản xuất giống thủy sản công nghệ 

cao 

     x   x x   x    

16.  TSN616 Nuôi thủy sản công nghệ cao      x   x x   x    

17.  TSN617 
Thực tập giáo trình nuôi trồng 

thủy sản 

    x   x x x x x  x   

18.  TSN618 
Hệ thống tuần hoàn nuôi trồng 

thủy sản 

     x   x x       

19.  TS613 Quy hoạch và quản lý nuôi trồng       x x  x x      
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Học phần Chuẩn đầu ra (3) 

Kiến thức (3.1) Kỹ năng (3.2) Thái độ (3.3) Ngoại 

ngữ (3.4) Kiến thức 

chung 

Kiến thức 

cơ sở 

Kiến thức chuyên 

ngành 

Kỹ năng 

cứng 

Kỹ năng 

mềm 

a b a b a b c d a b a b a b C  

thủy sản 

20.  TSQ613 
Quản lý chất lượng trong chuỗi 

sản xuất thủy sản 

      x   x  x     

21.  TS614 Kinh tế thủy sản        x x  x      

22.  TS616 
Đánh giá và quản lý nguồn lợi 

thủy sản 

      x   x       

23.  TS617 Anh văn nuôi trồng thủy sản  x          x   x x 

24.  TS650 
Thực phẩm thủy sản và sức khỏe 

người tiêu dùng 

      x  x x   x    

25.  TS621 Miễn dịch học nâng cao     x     x       

26.  TS646 
Ứng dụng vi sinh vật hữu ích 

trong quản lý chất lượng nước 

    x x    x       

27.  TSN605 
Ứng dụng GIS trong quản lý nuôi 

trồng thủy sản 

     x   x x       

28.  TS640 
Xây dựng và thẩm định dự án thủy 

sản  

      x x   x x     

29.  TSQ636 
Nuôi trồng thủy sản và bảo tồn đa 

dạng sinh học  

      x   x   x    

30.  AQ647 
Nuôi trồng và khai thác thủy sản 

có trách nhiệm  

      x   x   x    

31.  TSN619 Công nghệ chế biến thủy sản      x x      x    

32.  TSN620 
Thức ăn tươi sống trong nuôi 

trồng thủy sản 

    x     x       

Luận văn tốt nghiệp                 

33.  TSN000 Luận văn tốt nghiệp     x x x x x x x x  x x  
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II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC  

 Căn cứ Quyết định số 6461/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ (thạc sĩ/tiến sĩ), Chương 

trình dạy học  ngành Nuôi trồng Thủy sản được mô tả như sau: 

1. Cấu trúc chương trình dạy học 

Tổng số tín chỉ toàn khóa: 60 tín chỉ 

Phần kiến thức chung (Triết học):  3  tín chỉ  + (ngoại ngữ tự học) 

Phần kiến thức cơ sở:  12  tín chỉ (bắt buộc:  8 tín chỉ; tự chọn: 4 tín chỉ) 

Phần kiến thức chuyên ngành: 30 tín chỉ (bắt buộc: 16 tín chỉ; tự chọn:  14 tín chỉ) 

Và luận văn tốt nghiệp: 15 tín chỉ (bắt buộc) 

2. Khung chương trình đào tạo  

T

T 

Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

ch

ọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK thực 

hiện 

Phần kiến thức chung 

34.  ML605 Triết học 3 x  45   I, II 

35.   Ngoại ngữ: Học viên có thể chọn 1 trong 3 cách sau: 

 - Nộp chứng chỉ B1 do các cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép;  

 - Nộp văn bằng ngoại ngữ được quy định trong Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ 

GD&ĐT; 

 - Tham gia học phần ngoại ngữ do Trường tổ chức riêng cho học viên cao học theo 

quy định.  

Cộng:3 TC (Bắt buộc 3 TC; Tự chọn: 0 TC) 

Phần kiến thức cơ sở  

36.  TS672 
Phương pháp và đạo đức trong nghiên 

cứu khoa học 
2 x   20 20 

 I, II 

37.  TS602 Sinh lý động vật thủy sản   2 x   20 20  I, II 

38.  TSN613 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 2 x   20 20  I, II 

39.  TSN614 Di truyền và chọn giống thủy sản 2 x   20 20  I, II 

40.  AQ604 Các hệ sinh thái thủy vực nhiệt đới  2   x 30   I, II 

41.  TS607 Độc chất học thủy vực 2   x 30   I, II 

42.  TS645 Quan trắc sinh học môi trường nước 2   x 30   I, II 

43.  TS606 Di truyền phân loại và quần thể 2   x 30   I, II 

44.  TSQ602 Nguồn lợi thủy sinh vật  2   x 30   I, II 

45.  TSQ616 Sinh học cá 2   x 30   I, II 

Cộng:12 TC (Bắt buộc 8 TC; Tự chọn: 4 TC) 

Phần kiến thức chuyên ngành 

46.  TSN609 
Quản lý chất lượng nước trong nuôi  

trồng thủy sản 
2 x   20 20  

I, II 

47.  TSN612 Quản lý dịch bệnh thủy sản 2 x   20 20  I, II 

48.  TSN615 Sản xuất giống thủy sản công nghệ cao 2 x   30   I, II 

49.  TSN616 Nuôi thủy sản công nghệ cao 2 x  30   I, II 

50.  TSN617 Thực tập giáo trình nuôi trồng thủy sản 2 x    90  I, II 

51.  TSN618 Hệ thống tuần hoàn nuôi trồng thủy sản 2 x   20 20  I, II 

52.  TS613 
Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy 

sản 
2 x   30   

I, II 
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T

T 

Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

ch

ọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK thực 

hiện 

53.  TSQ613 
Quản lý chất lượng trong chuỗi sản xuất 

thủy sản 
2  x  30   

I, II 

54.  TS614 Kinh tế thủy sản 2  x 30   I, II 

55.  TS616 Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản 2   x 30   I, II 

56.  TS617 Anh văn nuôi trồng thủy sản 2   x 30   I, II 

57.  TS650 
Thực phẩm thủy sản và sức khỏe người 

tiêu dùng 
2   x 30   

I, II 

58.  TS621 Miễn dịch học nâng cao 2   x 30   I, II 

59.  TS646 
Ứng dụng vi sinh vật hữu ích trong 

quản lý chất lượng nước 
2   x 30   

I, II 

60.  TSN605 
Ứng dụng GIS trong quản lý nuôi trồng 

thủy sản 
2   x 20 20  

I, II 

61.  TS640 Xây dựng và thẩm định dự án thủy sản  2  x 30   I, II 

62.  TSQ636 
Nuôi trồng thủy sản và bảo tồn đa dạng 

sinh học  

2 
 x 30   

I, II 

63.  AQ647 
Nuôi trồng và khai thác thủy sản có 

trách nhiệm  
2  x 30   

I, II 

64.  TSN619 Công nghệ chế biến thủy sản 2  x 30   I, II 

65.  TSN620 
Thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy 

sản 
2  x 20 20  

I, II 

Cộng: 30 TC (Bắt buộc: 16 TC; Tự chọn: 14 TC) 

Phần luận văn tốt nghiệp 

66.  TSN000 Luận văn tốt nghiệp 15 x     I, II 

  Tổng cộng 60 42 18     

3. Kế hoạch dạy học  

T

T 

Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộ

c 

Tự 

chọ

n 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

Ghi 

chú 

Học kỳ 1 

1.  ML605 Triết học 3 x  45    

2.  
TS672 

Phương pháp và đạo đức trong nghiên 

cứu khoa học 
2 x   20 20 

  

3.  TS602 Sinh lý động vật thủy sản   2 x   20 20   

4.  TSN613 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 2 x   20 20   

5.  TSN614 Di truyền và chọn giống thủy sản 2 x   20 20   

6.  AQ604 Các hệ sinh thái thủy vực nhiệt đới  2   x 30   Tự 

chọn 

4TC 
7.  TS607 Độc chất học thủy vực 2   x 30   

8.  TS645 Quan trắc sinh học môi trường nước 2   x 30   

9.  TS606 Di truyền phân loại và quần thể 2   x 30   

10.  TSQ602 Nguồn lợi thủy sinh vật  2   x 30   

11.  TSQ616 Sinh học cá 2   x 30   

12.  
TSN609 

Quản lý chất lượng nước trong nuôi  

trồng thủy sản 
2 x   20   

 

13.  TSN612 Quản lý dịch bệnh thủy sản 2 x   20    

Học kỳ 2 

14.  TSN615 Sản xuất giống thủy sản công nghệ cao 2 x   30    

15.  TSN616 Nuôi thủy sản công nghệ cao 2 x  30    
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T

T 

Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộ

c 

Tự 

chọ

n 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

Ghi 

chú 

16.  TSN617 Thực tập giáo trình nuôi trồng thủy sản 2 x    90   

17.  TSN618 Hệ thống tuần hoàn nuôi trồng thủy sản 2 x   20 20   

18.  TS613 Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản 2 x   30    

19.  
TSQ613 

Quản lý chất lượng trong chuỗi sản xuất 

thủy sản 
2  x  30   

 

20.  TS614 Kinh tế thủy sản 2  x 30   Chọn 

8TC 21.  TS616 Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản 2   x 30   

22.  TS617 Anh văn nuôi trồng thủy sản 2   x 30   

23.  
TS650 

Thực phẩm thủy sản và sức khỏe người 

tiêu dùng 
2   x 30   

24.  TS621 Miễn dịch học nâng cao 2   x 30   

25.  
TS646 

Ứng dụng vi sinh vật hữu ích trong quản 

lý chất lượng nước 
2   x 30   

Học kỳ 3 

26.  
TSN605 

Ứng dụng GIS trong quản lý nuôi trồng 

thủy sản 
2   x 20 20 

 

Chọn 

6TC 

27.  TS640 Xây dựng và thẩm định dự án thủy sản  2  x 30   

28.  
TSQ636 

Nuôi trồng thủy sản và bảo tồn đa dạng 

sinh học  

2 
 x 30  

 

29.  
AQ647 

Nuôi trồng và khai thác thủy sản có trách 

nhiệm  
2  x 30  

 

30.  TSN619 Công nghệ chế biến thủy sản 2  x 30   

31.  
TSN620 

Thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy 

sản 
2  x 20 20 

 

Học kỳ 4 

 TSN000 Luận văn tốt nghiệp 15       

4. Mô tả tóm tắt các học phần  

TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

1.  ML605 Triết học  3 Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế 

giới quan và phương pháp luận triết học cho 

học viên cao học và nghiên cứu sinh trong 

việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng 

thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công 

nghệ. 

Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học 

của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt 

là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 

Việt Nam. 

Khoa 

Khoa học 

chính trị 

2.  TS672 Phương 

pháp và 

đạo đức 

trong 

nghiên 

cứu khoa 

học 

2 
Môn học sẽ trang bị cho học viên kiến 

thức về hoạt động nghiên cứu khoa học mà 

tập trung vào nội dung về xây dựng đề 

cương, phương pháp thực hiện và quản lý 

nghiên cứu, các qui định về đạo đức trong 

NCKH, công bố khoa học (viết báo báo, bài 

báo, trình bày báo cáo, đặc biệt là đề cương 

và báo cáo luận văn). 

Khoa Thủy 

sản 
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TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

 

3.  TS602 Sinh lý 

động vật 

thủy sản   

2 Học phần Sinh lý động vật Thủy sản cung 

cấp các kiến thức về phần lý thuyết và các 

bài học thực hành. Nội dung bao gồm (i) 

điều hòa áp suất thẩm thấu; (ii) cơ chế hô 

hấp; (iii) trao đổi chất năng lượng; (iv) hoạt 

động men tiêu hóa; và (v) ảnh hưởng của các 

yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ mặn, 

chất/khí độc,…) lên các cơ chế nêu trên. 

Phần thực hành bao gồm các nội dung như 

(i) xác định tiêu hao oxy cơ bản của cá và 

giáp xác ở các độ mặn khác nhau; (ii) xác 

định khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu 

của cá và giáp xác ở độ mặn khác nhau và 

khi tiếp xúc với hóa chất; (iii) hoạt tính của 

các enzymes của cá và giáp xác. 

Khoa Thủy 

sản 

4.  TSN613 Dinh 

dưỡng và 

thức ăn 

thủy sản 

2 
Học phần "Dinh dưỡng và thức ăn thủy 

sản" cung cấp cho người học những kiến 

thức chuyên sâu về dinh dưỡng và thức ăn 

của các loài cá và giáp xác, chủ yếu trong 

lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Những kiến 

thức này sẽ giúp người học nâng cao các kỹ 

năng cần thiết để có thể tự tìm hiểu, nghiên 

cứu, đánh giá các thông tin về dinh dưỡng 

của các loài cá và giáp xác, và sử dụng các 

thông tin này; từ đó vận dụng hiểu biết của 

bản thân người học nhằm giải quyết các vấn 

đề thực tiễn nghiên cứu khác nhau và các 

thách thức trong nuôi trồng thủy sản. 

 

Khoa Thủy 

sản 

5.  TSN614 Di truyền 

và chọn 

giống 

thủy sản 

2 Học phần trang bị những kiến thức cơ 

bản về di truyền chọn giống, các phương 

pháp truyền thống để cải thiện chất lượng di 

truyền như chọn lọc, lai tạo, tác động lên 

nhiễm sắc thể và chuyển đổi giới tính; ứng 

dụng công nghệ gen và các chỉ thị sinh học 

phân tử trong việc đánh giá và quản lý chất 

lượng di truyền đàn cá bố mẹ. Học viên sẽ 

được thực hành các kỹ thuật cơ bản trong 

nghiên cứu và ứng dụng chỉ thị sinh học 

phân tử, phát triển các giải pháp cải thiện di 

truyền các tính trạng số lượng phục vụ nghề 

nuôi và quản lý nguồn lợi thủy sản. 

 

Khoa Thủy 

sản 
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TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

6.  AQ604 Các hệ 

sinh thái 

thủy vực 

nhiệt đới  

2 
Cung cấp cho học viên kiến thức về đặc 

điểm các hệ sinh thái nước ngọt, lợ, mặn; 

bao gồm các đặc tính lý hoá học, quần thể 

sinh vật, các mối quan hệ sinh thái; các quá 

trình sinh học, lý, hoá học diễn ra trong các 

hệ sinh thái; các nguyên nhân, ảnh hưởng và 

đánh giá, kiểm soát sự ô nhiễm, phú dưỡng 

trong các hệ sinh thái; vai trò của các hệ sinh 

thái đối với  đời sống thủy sinh vật. Tác động 

của con người, biến đổi khí hậu lên các hệ 

sinh thái, các biện pháp bảo vệ, phục hồi hệ 

sinh thái cũng được thảo luận. 

 

Khoa Thủy 

sản 

7.  TS607 Độc chất 

học thủy 

vực 

2 
Môn học cung cấp kiến thức nâng cao về 

độc chất học thủy vực, bao gồm động thái 

chất ô nhiễm trong môi trường và tương tác 

với sinh vật. Khái niệm về chỉ thị sinh học, 

đánh dấu sinh học và nguyên lý chọn, áp 

dụng dấu hiệu sinh học trong cảnh báo ô 

nhiễm môi trường. Môn học còn tổ chức cho 

người học báo cáo seminar và thực hành 

phân tích, dự báo, đánh giá rủi ro và đưa giải 

pháp quản lý rủi ro cho các tình huống liên 

quan thực tế trong nuôi trồng thủy sản ở 

đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Khoa Thủy 

sản 

8.  TS645 Quan trắc 

sinh học 

môi 

trường 

nước 

2 
Học phần phân tích về vai trò của vi sinh 

và các quá trình sinh thái trong thủy vực. Từ 

đó nhấn mạnh tầm quan trọng của vi sinh vật 

hữu ích trong môi trường thủy sinh. Một số 

nhóm vi khuẩn hữu ích như Bacillus, 

Lactobacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter ... 

sẽ được giới thiệu trong một số mô hình 

ương nuôi như thâm canh (thay nước, khép 

kín), siêu thâm canh, tuần hoàn...trên một số 

đối tượng nuôi (tôm, cá tra). Một số nguyên 

lý điều khiển sinh học, nuôi kết hợp... cũng 

sẽ được giới thiệu. Các khái niệm về 

Probiotics – nguyên lý và ứng dụng trong 

thuỷ sản sẽ được giảng dạy. Một số phương 

pháp quản lý vi sinh hữu ích và các ứng dụng 

thành công của chúng trên các đối tượng 

nuôi trong NTTS cũng sẽ được tóm lược. 

Giúp học viên tiếp cận với phương pháp ứng 

dụng vi sinh hữu ích trong sản xuất giống, 

Khoa Thủy 

sản 
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TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

nuôi bể, nuôi ao. Ngoài ra cung cấp một số 

kiến thức về phân lập vi khuẩn,  nuôi sinh 

khối vi khuẩn hữu ích dạng lỏng và dạng bột 

trong qui mô phòng thí nghiệm. Sau khi học 

có thể vận dụng kiến thức và ứng dụng thành 

công trong NTTS. 

 

9.  TS606 Di truyền 

phân loại 

và quần 

thể 

2 
Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về 

di truyền quần thể bao gồm đa dạng di 

truyền, phương  pháp đánh giá đa dạng di 

truyền của các quần thể; những cơ chế làm 

thay đổi đa dạng di truyền, những kết quả 

nghiên cứu về đa dạng di truyền và các biện 

pháp quản lý quần thể thủy sinh vật. Đồng 

thời, môn học cũng giới thiệu những chỉ thị 

sinh học phân tử và ứng dụng các chỉ thị 

phân tử trong phân loại cá. 

 

Khoa Thủy 

sản 

10.  TSQ602 Nguồn 

lợi thủy 

sinh vật  

2 
Môn học sẽ cung cấp cho người học 

những kiến thức về đa dạng thành phần thủy 

sinh vật, các đặc điểm sinh học, sinh thái, vai 

trò và khả năng ứng dụng của chúng trong 

đánh giá chất lượng nước cũng như sử dụng 

chúng trong nuôi trồng thủy sản. Thành phần 

thủy sinh vật bao gồm các nhóm động vật 

không xương sống (sinh vật nổi, sinh vật 

đáy), động vật có xương sống (cá, động vật 

có vú, lưỡng thê…), các giống loài quan 

trọng và có nguy cơ bị đe dọa hiện nay ở Việt 

Nam và ĐBSCL. 

 

Khoa Thủy 

sản 

11.  TSQ616 Sinh học 

cá 

2 
Học phần “Sinh học cá” được xây dựng 

nhằm cung cấp kiến thức tổng quát về sinh 

học, sự thích nghi và tiến hóa của các nhóm 

cá cho học viên Cao học các ngành liên quan 

đến Thủy sản. Nội dung học phần bao gồm 

các đặc điểm hình thái, phân loại và tiến hóa 

của các nhóm cá; cấu trúc và chức năng của 

các cơ quan đặc trưng cho cá như bộ xương, 

vi và cơ quan vận động, bóng hơi, các cơ 

quan cảm giác và một số cơ quan đặc biệt 

(như cơ quan đường bên, sắc tố, cơ quan 

phát và tiếp điện...). Môn học cũng giới thiệu 

những đặc điểm thích nghi của cá với môi 

trường sống bao gồm các đặc điểm về dinh 

Khoa Thủy 

sản 



14  

TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

dưỡng, sinh sản, cũng như sự phát triển của 

cá thể; sự phân bố và khả năng thích ứng với 

các loại hình thủy vực. Học viên sẽ thực hiện 

1 chuyên đề phân tích mối quan hệ giữa các 

đặc điểm sinh học với tập tính sống, sinh thái 

môi trường, sinh sản phát triển quần thể... và 

ứng dụng trong nuôi trồng hay bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản. 

 

12.  TSN609 Quản lý 

chất 

lượng 

nước 

trong 

nuôi  

trồng 

thủy sản 

2 
Học phần “Quản lý chất lượng nước 

trong nuôi trồng thủy sản” cung cấp cho học 

viên những kiến thức về các nhóm vi sinh 

vật và chức năng chuyển hóa vật chất và 

năng lượng của chúng trong hệ sinh thái thủy 

vực; các quá trình sinh học gây biến động 

các yếu tố chất lượng nước; và các nguyên 

lý được ứng dụng trong quản lý chất lượng 

nước trong ao nuôi thủy sản; Đồng thời, rèn 

luyện cho học viên các kỹ năng về  đo đạc 

các thông số chất lượng nước, phân tích, 

đánh giá về tình trạng của môi trường nước 

và đề xuất biện pháp quản lý chất lượng 

nước trong hệ thống nuôi thủy sản. 

 

Khoa Thủy 

sản 

13.  TSN612 Quản lý 

dịch bệnh 

thủy sản 

2 
Học phần cung cấp cho học viên những 

kiến thức về các nguyên nhân và điều kiện 

phát sinh bệnh ở động vật thủy sản và ảnh 

hưởng của dịch bệnh đến các hệ thống nuôi 

thủy sản chủ lực; các đặc điểm bệnh học và 

dịch tễ học của những bệnh nguy hiểm ở các 

đối tượng nuôi thủy sản chủ lực ở Đồng bằng 

sông Cửu long; và các nguyên tắc sử dụng 

thuốc và hóa chất trong phòng và trị bệnh ở 

động vật thủy sản. Đồng thời, học phần rèn 

luyện cho học viên các kỹ năng về giám sát 

và quản lý dịch bệnh tổng hợp trong nuôi 

thủy sản, thao tác đúng một số qui trình chẩn 

đoán/phát hiện bệnh ở một số đối tượng nuôi 

thủy sản quan trọng và đề xuất được biện 

pháp sử dụng thuốc và hóa chất phù hợp 

trong phòng và trị bệnh ở động vật thủy sản 

nuôi. 

 

Khoa Thủy 

sản 



15  

TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

14.  TSN615 Sản xuất 

giống 

thủy sản 

công 

nghệ cao 

2 
Môn học sẽ giúp cho người học các kiến 

thức cơ bản về nguyên lý sinh sản cá bố mẹ. 

Ngoài ra còn giúp người học những kiến 

thức về kỹ thuật sản xuất giống. Bên cạnh 

đó, môn học cung cấp các kiến thức về sản 

xuất giống tôm càng xanh và tôm biền 

 

Khoa Thủy 

sản 

15.  TSN616 Nuôi 

thủy sản 

công 

nghệ cao 

2 
Học phần Nuôi thủy sản công nghệ cao 

là môn chuyên ngành quan trọng trong 

chương trình đào tạo cao học ngành nuôi 

trồng thủy sản. Học phần gồm 4 chương: (i) 

Tổng quan về phát triển công nghệ trong 

nuôi trồng thủy sản, (ii) Nuôi cá tra theo 

công nghệ cao; (iii) Nuôi tôm biển theo công 

nghệ cao; (iv) Nuôi cá biển công nghệ cao. 

Học phần có 2 tín chỉ lý thuyết. Học phần 

này được hỗ trợ bằng học phần Thực tập 

giáo trình chuyên môn.  Phương pháp giảng 

dạy – học tập thông qua trao đổi, thảo luận 

và bài tập chuyên đề. 

 

Khoa Thủy 

sản 

16.  TSN617 Thực tập 

giáo trình 

nuôi 

trồng 

thủy sản 

2 Học phần thực tập giáo trình nuôi trồng 

thủy sản (TSN617) gồm 06 bài (i) Thiết kế 

và vận hành trại sản xuất giống tôm và cá; 

(ii) Nuôi thức ăn tự nhiên cho ấu trùng tôm; 

(iii) Kỹ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân 

trắng; (iv) Lên kế hoạch và thực hành cho 

sinh sản nhân tạo cá tra, (v) Kỹ thuật ương 

cá tra từ bột lên hương trong bể hoặc ao và 

(vi) Tham qua các cơ sở sản xuất giống và 

nuôi thủy sản ở trong nước hoặc các nước 

Đông Nam Á. 

Khi thực tập học viên được chia thành 

nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 5 – 10 học viên. 

Mỗi nhóm thực hiện nuôi thức ăn tự nhiên, 

ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng, Lên kế 

hoạch và thực hành cho sinh sản nhân tạo cá 

tra đạt số lượng đúng như yêu cầu giảng 

viên, ương cá tra từ bột lên hương trong bể 

hoặc ao. Trong suốt quá trình thực tập học 

viên phải có mặt mỗi ngày để theo dõi sự 

phát triển và biến đổi của tế bào trứng cá tra, 

quá trình phát triển của tôm, cá về tăng 

trưởng, cũng như hoạt động bơi lội, bắt mồi 

của tôm và cá. Đồng thời học viên cũng theo 

Khoa Thủy 

sản 



16  

TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

dõi các yếu tố môi trường nước như nhiệt độ, 

pH, TAN. NO2
- …và ghi nhận kết quả. 

Sau khi thực tập tại trại hoàn thành học 

viên có 5-7 ngày tham quan thực tế các mô 

hình sản xuất giống và nuôi thủy sản ở trong 

nước hoặc ở các nước Đông Nam Á, ghi 

nhận kết quả của phần thực tập tại trại và 

tham quan thực tế để viết báo cáo và thi kết 

thúc học phần. 

 

17.  TSN618 Hệ thống 

tuần hoàn 

nuôi 

trồng 

thủy sản 

2 
 Học phần “Hệ thống tuần hoàn nuôi 

thủy sản” cung cấp cho học viên những kiến 

thức về Nguyên lý hoạt động, đặc tính của 

các dạng chất thải và các quá trình vật lý, hóa 

học, sinh học ứng được ứng dụng trong xử 

lý chất thải và tái sử dụng nước trong hệ 

thống tuần hoàn; Đồng thời, rèn luyện cho 

học viên các kỹ năng thiết kế, tính toán các 

thông số kỹ thuật, lắp đặt và vận hành hệ 

thống tuần hoàn nuôi thủy sản. 

 

Khoa Thủy 

sản 

18.  TS613 Quy 

hoạch và 

quản lý 

nuôi 

trồng 

thủy sản 

2 
Học phần gồm 6 chương giúp người học 

hiểu được mục đích, ý nghĩa của quy hoạch, 

nguyên lý quy hoạch, các mối quan hệ giữa 

môi trường, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã 

hội cho việc quy hoạch, làm cơ sở cho quản 

lý nuôi trồng thủy sản, các chính sách, sự 

hợp tác của các bên có liên quan trong quy 

hoạch và  các công cụ và các bước thực hiện 

trong quy hoạch. 

 

Khoa Thủy 

sản 

19.  TSQ613 Quản lý 

chất 

lượng 

trong 

chuỗi sản 

xuất thủy 

sản 

2 Quản lý chất lượng trong sản xuất thủy sản 

là yêu cầu cấp thiết hiện nay trong nghề sản 

xuất thủy sản. Môn học cung cấp các thông 

tin về nguyên lý và yêu cầu trong quản lý 

chất lượng chuỗi sản xuất từ khâu sản xuất 

giống đến khâu nuôi thành phẩm. Các tiêu 

chuẩn về quản lý chất lượng theo các mục 

tiêu khác nhau sẽ được trình bày bao gồm 

các tiêu chuẩn quốc tế như BAP/ACC, 

PAD/ASC, GlobalGAP, Naturland và tiêu 

chuẩn trong nuôi trồng thủy sản Việt Nam 

như VietGAP. Các kiến thức về xây dựng và 

quản lý sử dụng thương hiệu cũng sẽ được 

đề cập trong môn học. Người học có thể ứng 

Khoa Thủy 

sản 



17  

TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

dụng các kiến thức học được vào thực tế sản 

xuất nuôi trồng thủy sản để nâng cao chất 

lượng và giá trị của sản phẩm đồng thời góp 

phần phát triển nghề nuôi thủy sản bền vững. 

20.  TS614 Kinh tế 

thủy sản 

2 Môn học nhằm trang bị cho sinh viên 

những kiến thức nâng cao về kinh doanh và 

kinh tế ứng dụng trong ngành thủy sản. Học 

phần bao gồm những chủ đề chính có liên 

quan đến quản lý và kinh tế thủy sản như 

sau: 1) Giới thiệu chung về hiện trạng và vai 

trò của ngành thủy sản Việt Nam; 2) Cung 

cầu hàng hóa và ứng dụng trong ngành thủy 

sản; 3) Các chỉ tiêu tài chính; 4) Đầu tư và 

hiệu quả đầu tư trong sản xuất thủy sản; và 

5) Nghiên cứu thị trường và Marketing thủy 

sản. Phương pháp giảng dạy được áp dụng 

trong môn học là sự kết hợp giữa báo cáo 

chuyên đề/thảo luận trên lớp, bài tập cá nhân 

và nhóm. Các phương pháp phân tích kinh tế 

và thị trường thủy sản sẽ được giới thiệu 

trong môn học nhằm mục đích giúp sinh 

viên dễ dàng hòa nhập hơn với thực tiễn, đáp 

ứng yêu cầu công việc sau khi ra trường. 

 

Khoa Thủy 

sản 

21.  TS616 Đánh giá 

và quản 

lý nguồn 

lợi thủy 

sản 

2 
Học phần này trang bị cho người học kiến 

thức về sự đa dạng và sự phong phú của 

nguồn lợi thủy sản; phương pháp xác định 

sự phong phú; nguyên lý biến động đàn cá 

và phương pháp xác định các tham số quần 

đàn; mục tiêu, nội dung và hiện trạng quản 

lý nguồn lợi thủy sản. 

 

Khoa Thủy 

sản 

22.  TS617 Anh văn 

nuôi 

trồng 

thủy sản 

2 
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. 

 

Khoa Thủy 

sản 



18  

TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

23.  TS650 Thực 

phẩm 

thủy sản 

và sức 

khỏe 

người 

tiêu dùng 

2 - Môn học trang bị cho sinh viên kiến 

thức về giá trị dinh dưỡng của các sản phẩm 

thủy sản và vai trò của dinh dưỡng đối với 

sức khỏe con người. Bên cạnh đó, giúp sinh 

viên tìm hiểu mối quan hệ tương hổ giữa các 

thành phần dinh dưỡng, tính cân đối về dinh 

dưỡng và sức khỏe của con người. 

- Môn học này còn cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức về quản lý chất lượng và 

an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản. Môn học 

cũng cung cấp các kiến thức về (i) các mối 

nguy hóa học, sinh học và vật lý trong sản 

xuất, chế biến sản phẩm thủy sản; (ii) các 

loại thuốc và hóa chất được phép và không 

được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản 

và sự đào thải của hóa chất trên động vật 

thủy sản; (iii) tồn lưu các loại hóa chất ô 

nhiễm môi trường như thuốc trừ sâu, PAH, 

kim loại nặng (iv) các mối nguy sinh học; (v) 

mối nguy vật lý và (vi) các hệ thống quản lý 

chất lượng và an toàn thực phẩm được áp 

dụng trong nước và quốc tế; Phương pháp 

giảng dạy bao gồm lý thuyết và thảo luận các 

vấn đề liên quan. 

 

Khoa Thủy 

sản 

24.  TS621 Miễn 

dịch học 

nâng cao 

2 
Học phần sơ lược lại kiến thức đại cương về 

miễn dịch học cơ bản và hệ miễn dịch của 

Động vật thủy sản (ĐVTS) mà một số học 

viên đã được tiếp cận ở chương trình đại học, 

đồng thời cũng cung cấp thêm các kiến thức 

chuyên sâu về cơ chế đáp ứng miễn dịch ở 

ĐVTS. Bên cạnh đó, học phần cũng giới 

thiệu một số phương pháp ứng dụng miễn 

dịch thông dụng trong nuôi thủy sản. Môn 

học còn lý giải các nguyên lý hoạt động của 

chất kích thích miễn dịch, vaccin đối với 

ĐVTS nhằm giúp người học ứng dụng hiệu 

quả chất kích thích miễn dịch và vaccine 

trong nuôi thủy sản thương phẩm. Ngoài ra, 

học phần còn giới thiệu các kỹ thuật liên 

quan đến miễn dịch đã được ứng dụng trong 

chẩn đoán bệnh và làm rõ các cơ chế hoạt 

động của từng kỹ thuật. 

 

Khoa Thủy 

sản 

25.  TS646 Ứng 

dụng vi 

2 
Học phần phân tích về vai trò của vi sinh và 

các quá trình sinh thái trong thủy vực. Từ đó 

Khoa Thủy 

sản 
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TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

sinh vật 

hữu ích 

trong 

quản lý 

chất 

lượng 

nước 

nhấn mạnh tầm quan trọng của vi sinh vật 

hữu ích trong môi trường thủy sinh. Một số 

nhóm vi khuẩn hữu ích như Bacillus, 

Lactobacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter ... 

sẽ được giới thiệu trong một số mô hình 

ương nuôi như thâm canh (thay nước, khép 

kín), siêu thâm canh, tuần hoàn...trên một số 

đối tượng nuôi (tôm, cá tra). Một số nguyên 

lý điều khiển sinh học, nuôi kết hợp... cũng 

sẽ được giới thiệu. Các khái niệm về 

Probiotics – nguyên lý và ứng dụng trong 

thuỷ sản sẽ được giảng dạy. Một số phương 

pháp quản lý vi sinh hữu ích và các ứng dụng 

thành công của chúng trên các đối tượng 

nuôi trong NTTS cũng sẽ được tóm lược. 

Giúp học viên tiếp cận với phương pháp ứng 

dụng vi sinh hữu ích trong sản xuất giống, 

nuôi bể, nuôi ao. Ngoài ra cung cấp một số 

kiến thức về phân lập vi khuẩn,  nuôi sinh 

khối vi khuẩn hữu ích dạng lỏng và dạng bột 

trong qui mô phòng thí nghiệm. Sau khi học 

có thể vận dụng kiến thức và ứng dụng thành 

công trong NTTS. 

 

26.  TSN605 Ứng 

dụng GIS 

trong 

quản lý 

nuôi 

trồng 

thủy sản 

2 Học phần trang bị cho hoc viên các kiến 

thức về thông tin địa lý GIS, các chức năng, ý 

nghĩa, xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu 

không gian, thuộc tính, cách đưa cơ sở dữ liệu 

vào bản đồ, tỷ lệ và kích thước bản đồ, cách tạo 

bản đồ theo mong muốn người dùng, giới thiệu 

một số ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý 

trong quản lý nuôi trồng thủy sản. 

 

Khoa Thủy 

sản 

27.  TS640 Xây dựng 

và thẩm 

định dự 

án thủy 

sản  

2 
Học phần này sẽ giảng dạy cho học viên các 

nội dung về khái niệm dựa án, qui trình thẩm 

định, các phương pháp thẩm định dựa án. 

Phương pháp phân tích tài chính, chi phí lợi 

ích, chi phí cơ hội kinh tế lao động của dự 

án. Đồng thời môn học cũng trình bày các 

rủi ro và cách phòng chống trong qui trình 

thẩm định dự án. 

 

Khoa Thủy 

sản 

28.  TSQ636 Nuôi 

trồng 

thủy sản 

và bảo 

2 
Học phần gồm hai nội dung (A): Hiện trạng, 

tiềm năng và xu hướng phát triển  nuôi trồng 

thủy sản (NTTS) trên thế giới và Việt Nam; 

đặc điểm sinh học và các mô hình NTTS 

Khoa Thủy 

sản 
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TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

tồn đa 

dạng sinh 

học  

nước ngọt, lợ, mặn; kỹ thuật nuôi thâm canh 

các loài thủy sản nước ngọt, lợ, mặn có giá 

trị kinh tế và các mô hình nuôi thủy sản kết 

hợp; (B) Đa dạng thủy sinh vật, bảo tồn, vai 

trò và chức năng của chúng tới hệ sinh thái, 

các mối đe dọa đến đa dạng sinh học và các 

giải pháp phục hồi. Các hình thức đa dạng 

sinh học, đặc điểm của các hệ sinh thái. 

Hướng dẫn đánh giá các chỉ số đa dạng sinh 

học, nguyên tắc và quy  trình thành lập khu 

bảo tồn, vai trò của bảo tồn trong việc bảo 

vệ và phục hồi tài nguyên. 

 

29.  AQ647 Nuôi 

trồng và 

khai thác 

thủy sản 

có trách 

nhiệm  

2 
Học phần này giới thiệu sự cần thiết về 

quản lý thủy sản có trách nhiệm sao cho 

nguồn tài nguyên đạt hiệu quả nhất trong 

hiện tại và tương lai. Học phần tập trung 

phân tích cách tiếp cận các mô hình quản lý 

khai thác thủy sản sao cho đạt hiệu quản kinh 

tế - xã hội cao nhất mà không làm suy kiệt 

nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của 

thủy sinh vật. Bên cạnh đó, học phần cũng 

tập trung các qui trình nuôi thủy sản tốt nhất 

để đem lại sản phẩm an toàn, có hiệu quả cho 

người nuôi và không tác động làm ảnh 

hưởng đến môi trường. Học phần cũng trình 

bày các vấn đề cần lưu ý sau thu hoạch để 

sản xuất các sản phẩm thủy sản an toàn cung 

cấp cho người tiêu dùng. 

 

Khoa Thủy 

sản 

30.  TSN619 Công 

nghệ chế 

biến thủy 

sản 

2 Kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình 

chế biến thủy sản từ khâu tiếp nhận nguyên 

liệu cho đến thành phẩm là rất quan trọng. 

Môn học sẽ trình bày những kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực chế biến thủy sản gồm giới 

thiệu thành phần hóa học và các biến đổi về 

mặt chất lượng của nguyên liệu thủy sản 

trong quá trình tiếp nhận và bảo quản để đưa 

vào chế biến. Trang bị cho người học các 

kiến thức cơ bản về công nghệ lạnh đông 

thủy sản, công nghệ sản xuất đồ hộp thủy 

sản, kỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản sấy 

khô. 

Khoa Thủy 

sản 

31.  TSN620 Thức ăn 

tươi sống 

trong 

2 
Môn học giới thiệu và hệ thống các đối 

tượng thức ăn tươi sống phổ biến trong nuôi 

trồng thủy sản. Trong đó hướng dẫn cơ sở 

Khoa Thủy 

sản 
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TT  Mã số 

HP 

Tên  

học phần 

 Số tín 

chỉ 

Mô tả tóm tắt học phần Đơn vị 

giảng dạy 

học phần 

nuôi 

trồng 

thủy sản 

lựa chọn nguồn giống ban đầu, nguyên tắc 

sử dụng thức ăn tươi sống thu ngoài tự nhiên 

hoặc từ các hệ thống nuôi (thu trứng bào xác 

hoặc sinh khối) theo các quy mô và điều kiện 

khác nhau. Đặc biệt, nhấn mạnh đối tượng 

Artemia được nhập nội, thuần hóa và gây 

nuôi thành công tại Việt Nam. Ngoài ra, việc 

lưu giữ nguồn giống, làm giàu hóa giá trị 

dinh dưỡng cho các đối tượng tươi sống 

cũng được đề ra để góp phần gia tăng hiệu 

quả sản xuất ở các trại giống (tăng tỉ lệ sống, 

thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng 

con giống…) 

 Đề cương chi tiết các học phần được đính kèm ở phần Phụ lục. 

5. Phương pháp giảng dạy và học tập 

Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học 

phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá 

kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc 

vào đặc trưng của từng ngành học, nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức 

dạy học và phương pháp dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể gồm 

những hình thức như: dạy trực tiếp trên lớp học hay thực tập thực tế tại những cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, nông trại,...) hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, giảng viên 

thường sử dụng độc lập hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: phương pháp 

thực tế, phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp học qua 

tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, phương pháp tra cứu, 

phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi mở, tự học độc lập 

6. Phương pháp đánh giá 

- Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương pháp 

dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn người 

học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến trong quá 

trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình đào tạo).  Các 

phương pháp đánh giá trực tiếp và gián tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài thuyết trình, bài 

thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp.  

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi 

sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  
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PHỤ LỤC 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN (*) 

 

 

 

 

  

  













 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
1. Tên học phần: Phương pháp và đạo đức trong nghiên cứu khoa học (Scientific Research 

Methodology and Ethics) 

- Mã số học phần: TS672 

- Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 20 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành (bài tập), 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Thủy Sản 

3. Điều kiện tiên quyết:  

- Điều kiện tiên quyết: không 

- Điều kiện song hành: không 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Đào tạo các kiến thức nâng cao về phương pháp nghiên cứu 

khoa học: xây dựng và thực hiện Nghiên cứu khoa học 
6.1.1a 

4.2 

Cung cấp các kỹ thuật xây dựng đề cương nghiên cứu khoa 

học, phương pháp thực hiện nghiên cứu và trình bày kết quả 

nghiên cứu 

6.2.1b, c 

4.3 

Tạo điều kiện nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức về 

phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực hiện hiệu quả các 

luận án, bài báo khoa học, báo cáo, tham luận tại hội nghị, diễn 

đàn 

6.2.2a, b 

4.4 

Rèn luỵện kỹ năng nghiên cứu, giao tiếp hiệu quả, làm việc 

độc lập, tự học tập nâng cao trình độ; có trách nhiệm, đạo đức 

trong nghiên cứu khoa học 

6.3a,b 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Hiểu nâng cao về các khái niệm trong khoa học, nghiên cứu 

khoa học (NCKH), tài liệu khoa học, tầm quan trọng của 

công bố NCKH,…; 

4.1 6.1.1a 

CO2 
Hiểu nâng cao về nguyên lý, cấu trúc và phương pháp trong 

hoạt động NCKH như các phương pháp nghiên cứu (nhất là 

của ngành thuỷ sản), viết và đánh giá đề cương và báo cáo đề 

4.1 6.1.2a 










































































































































































































































































































































