CHƢƠNG TRÌNH 31: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Chƣơng trình đào tạo bậc Đại học nuôi trồng thủy sản ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của
Trƣờng Đại học Thủy sản, nay là Trƣờng Đại học Nha Trang. Trải qua gần 58 năm, chƣơng trình đào tạo
không ngừng đƣợc củng cố và hoàn thiện, đã khẳng định đƣợc thƣơng hiệu đào tạo nuôi trồng thủy sản tại
Việt Nam Hiện nay, chƣơng trình gi o ục đại học Nuôi trồng thủy sản đào tạo k sƣ nu i trồng thủy sản
n
cạnh nh ng ki n th c chung nh m đào tạo toàn iện, v chuy n m n, chƣơng trình tập trung vào c c l nh vực
ch nh: sản u t giống và nu i trồng thủy sản thƣơng ph m, sản u t th c ăn thủy sản, quản l m i trƣờng và
ệnh thủy sản
II. CHUẨ

ĐẦU RA

Sau khi tốt nghiệp, ngành nuôi trồng Thủy sản đạt đƣợc ki n th c, k năng và th i độ, tùy thuộc vào sự
lựa chọn các học phần trong chƣơng trình đào tạo. Cụ thể nhƣ sau:
A1. Có lập trƣờng chính trị tƣ tƣởng, ý th c tổ ch c kỷ luật tốt, hiểu bi t và thực hiện c c gi trị đạo đ c.
Có ý th c xây dựng, bảo vệ tổ quốc và lợi ích của tập thể, ảo vệ m i trƣờng chủ động, tự tin và dám chịu
trách nhiệm trong công việc.
A2. Có ý th c học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao ph m ch t, năng lực và s c khỏe. Có tinh
thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc đƣợc giao; tinh thần cầu ti n, hợp tác với các
cá nhân khác trong công việc.
B1. Hiểu c c nguy n l cơ ản của chủ ngh a M c – L nin, tƣ tƣởng Hồ Ch Minh và đƣờng lối cách mạng
của Đảng Cộng sản Việt Nam; hiểu và vận dụng ki n th c khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn vào
ngành đào tạo.
B2. Hiểu bi t các v n đ đƣơng đại p ụng ki n th c cơ sở ngành vào l nh vực chuy n m n
Hiểu và vận dụng các ki n th c chuyên môn trong sản xu t giống, nuôi trồng thủy sản sản u t và
s ụng th c ăn thủy sản.
Hiểu và vận dụng các ki n th c chuyên môn trong quản l m i trƣờng nu i trồng thủy sản, quản lý
s c khỏe động, thực vật thủy sản.
5 Hiểu và vận dụng các ki n th c trong quản lý doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản.
C C khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và với cộng đồng; giao ti p, x lý thông tin,
truy n đạt th ng tin để giải quy t v n đ trong l nh vực chuyên môn; quản l và lãnh đạo
C2. Có k năng cơ ản v c ng nghệ thông tin (theo chu n do Bộ Thông tin và Truy n thông ban hành)
và ngoại ng
ậc theo hung năng lực ngoại ng
ậc của Việt Nam trong giao ti p và ti p cận giải quy t
công việc chuyên môn
C3. Tổ ch c thực hiện các qui trình k thuật sản xu t giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản thƣơng ph m,
sản xu t th c ăn thủy sản.
C Tổ ch c quản l m i trƣờng các thủy vực nuôi thủy sản, thực hiện phòng trị bệnh trong nuôi trồng
thủy sản.
C5. Nghiên c u và chuyển giao công nghệ nh ng l nh vực chuy n sâu đã đƣợc đào tạo; tƣ v n k thuật
chuyên ngành trong qui hoạch và thi t k cơ sở nuôi trồng thủy sản.
C6. Tổ ch c thực hiện các dịch vụ li n quan đ n nuôi trồng thủy sản; quản lý doanh nghiệp nuôi trồng
thủy sản qui mô vừa và nhỏ.
Đ
Sau khi tốt nghiệp, c c k sƣ nu i trồng thủy sản c thể làm việc tại:
- Các công ty, doanh nghiệp, trang trại nuôi trồng thủy sản (cán bộ k thuật phụ trách các hoạt động sản
xu t giống, nu i thƣơng ph m, phòng và trị bệnh thủy sản...).
- Các công ty th c ăn và ịch vụ thủy sản (k sƣ trƣởng các dây chuy n sản xu t th c ăn, c n ộ k thuật
các phòng phân tích mẫu th c ăn, Marketing
- C c c ng ty tƣ v n và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản.
- Chuy n vi n tại c c cơ quan quản l nhà nƣớc v nuôi trồng thủy sản (Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, các trung tâm, chi cục, c c cơ quan và tổ ch c c p bộ, các tổ ch c nƣớc ngoài).
- Nghi n c u vi n tại c c viện, trung tâm nghiên c u nuôi trồng và kinh t thủy sản.
- Giảng vi n tại c c trƣờng đào tạo v thủy sản.

