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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2021-2022 

NGÀNH: BỆNH HỌC THỦY SẢN 

STT Nội dung TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh  Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.   

II Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái 

độ và trình độ ngoại ngữ đạt được 
1. Mục tiêu kiến thức  

- Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, 

thẩm mỹ, sức khoẻ; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc 

sống, học tập và công việc sau này.  

- Có kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu và kiến thức thực tế về bệnh học thuỷ sản; 

- Có các kiến thức chuyên môn sau: 

+ Quản lý sức khỏe động, thực vật thủy sản 

+ Phòng ngừa dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản 

+ Quản lý dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản 

+ Chẩn đoán và chữa trị các bệnh cho động, thực vật thủy sản 

2. Kỹ năng 

a) Kỹ năng nghề nghiệp 

- Phát hiện, chẩn đoán và chữa trị các bệnh trong nuôi trồng thủy sản. 

- Xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa dịch bệnh trong các cơ sở nuôi trồng thủy sản. 

- Thực hiện chiến lược vùng hoặc quốc gia về quản lý dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. 

- Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học về bệnh học thủy sản. 

- Tổ chức thực hiện phòng trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản. 

- Tổ chức triển khai các chương trình tập huấn về chẩn đoán, phòng trị và quản lý sức khỏe động vật thủy sản.  

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến thú y thủy sản.  

b) Kỹ năng mềm 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và với cộng đồng. 

- Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn. 

- Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn. 

- Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn và quản lý. 

3. Yêu cầu về thái độ học tập của người học 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng và thực hiện tốt nội quy quy chế của Trường cũng như của Nhà nước, có 

tinh thần học tập nghiêm túc, hợp tác và làm việc theo nhóm có hiệu quả; 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường. 



 
 

 

 

- Có tính tự chịu trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được: Tiếng Anh B1 (B1.1 và B1.2) hoặc tương đương.   

III Các chính sách, hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho người học 

- Tổ chức, tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị, hội chợ về đào tạo và giải quyết việc làm; 

- Phối hợp tổ chức, thực hiện các dịch vụ nhằm tạo điều kiện thực tập, thực hành cho sinh viên; 

- Là cầu nối giữa các thế hệ sinh viên của Trường, nhằm tận dụng được nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động của 

Trường; 

- Liên kết, phối hợp với một số đơn vị nhằm tạo điều kiện cho SV tham gia vào các chương trình vui chơi, học 

thuật bổ ích; 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong phạm vi trong và ngoài trường; 

- Mời các báo cáo viên ngoài trường về truyền đạt cho sinh viên; Đưa sinh viên đến các công ty/doanh nghiệp, 

cơ quan nhà nước để thực tập ngành nghề và tốt nghiệp. 

- Chỗ ở Ký túc xá miễn phí. 

IV Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện 
 https://ctdt.ntu.edu.vn/CTDT/TraCuuCTDT/ChuongTrinhDaoTaoChiTiet/?NganhID=59  

V Khả năng học tập, nâng cao trình 

độ sau khi ra trường 

Có khả năng học nâng cao trình độ Thạc sĩ: Bệnh học thủy sản, Nuôi trồng thủy sản và Quản lý thủy sản; Tiến 

sĩ: Bệnh học thủy sản, Nuôi trồng thủy sản.  

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh về nuôi trồng thủy sản và dich vụ, thú y thuỷ sản.  

- Các cơ quan nghiên cứu về dịch bệnh ở các đối tượng nuôi thủy sản. 

- Các cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản.  

- Các cơ quan quản lý Nhà nước về thú y thủy sản và nuôi trồng thủy sản.  

- Các cơ sở đào tạo bậc đại học, cao đẳng hoặc trung cấp về lĩnh vực bệnh học thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản. 

- Các cơ sở dịch vụ hoặc các doanh nghiệp kinh doanh về thú y thủy sản. 

 

 Khánh Hòa, ngày 02 tháng 12 năm 2021 

 HIỆU TRƯỞNG 
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