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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

ĐẠI HỌC CHĂN NUÔI 
 

(Ban hành theo Quyết định số 3236/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

 

1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Ngành đào tạo:  

 + Tiếng Việt:   Chăn nuôi (Chăn nuôi - thú y) 

 + Tiếng Anh:    Animal Science  

- Trình độ:    Đại học 

- Mã ngành đào tạo:        52620105 

- Thời gian đào tạo:   4 năm  

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo kỹ sư chăn nuôi thú y có phẩm 

chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn 

chỉnh; có năng lực thực hành và vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công 

tác thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động giải 

quyết đư c các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo sản  uất, nghiên cứu khoa học, 

chuy n giao tiến bộ kỹ thuật của ngành chăn nuôi, ph ng và chữa bệnh vật nuôi đáp ứng yêu 

cầu phát tri n bền vững các đối tư ng vật nuôi trong những điều kiện chăn nuôi  ác định đạt 

năng suất, chất lư ng, hiệu quả cao, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. Có 

năng lực đ  tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn 

ở trình độ cao hơn đ  đáp ứng với yêu cầu của  ã hội ngày càng phát tri n, có th  học tiếp 

cao học.  

2. CHUẨN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP. 

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo đại học ngành Chăn nuôi, sinh viên có khả năng: 

2.1. Kiến thức 

- Vận dụng đư c kiến cơ bản về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh,  Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Pháp luật, kiến thức giáo dục th  chất, 

giáo dục quốc ph ng - an ninh trong cuộc sống và trong các hoạt động chuyên môn ngành 

Chăn nuôi. 

- Vận dụng đư c các kiến thức nền tảng về toán học, hóa học, sinh học, sinh thái học, 

công nghệ sinh học đ  tiếp thu kiến chức chuyên môn ngành Chăn nuôi và tiếp tục học tập 

ở các trình độ cao hơn. 

- Vận dụng đư c các kiến thức cơ sở về động vật học, sinh lý, sinh hóa, di truyền động 

vật, tổ chức phôi thai học, chọn và nhân giống vật nuôi đ  giải thích cơ sở khoa học của 

các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi trong mối quan hệ với quá trình sinh trưởng, phát tri n 

và năng suất, chất lư ng vật nuôi. 

- Vận dụng đư c những kiến thức chuyên sâu về đặc đi m sinh học, giống, nhu cầu 

dinh dưỡng - thức ăn vào công tác giống,  ây dựng chuồng trại và các biện pháp kỹ thuật 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- Vận dụng đư c các kiến thức chuyên sâu về đặc đi m sinh trưởng, phát tri n của vật 

nuôi, kỹ thuật chăn nuôi, dinh dưỡng, thức ăn, chăm sóc, ph ng trị dịch bệnh, đ  phát tri n 

chăn nuôi phù h p với các loại hình chăn nuôi, đạt năng suất, chất lư ng, hiệu quả cao, an 

toàn vệ sinh thực phẩm và không gây ô nhiễm môi trường.  
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- Vận dụng đư c kiến thức cơ bản về phát tri n nông thôn, marketing nông nghiệp, 

khuyến nông trong các hoạt động tập huấn,  ây dựng mô hình trình diễn và quảng bá, giới 

thiệu vật tư, sản phẩm ngành chăn nuôi. 

- Vận dụng đư c các kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 

phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi, đ  đề  uất và tri n khai thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

2.2. Kỹ năng 

- Đánh giá tình hình chăn nuôi, phát hiện các vấn đề tồn tại, hạn chế, đề  uất giải pháp 

khắc phục, nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lư ng, hiệu quả chăn nuôi và phát 

tri n chăn nuôi bền vững. 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện qui trình kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia 

cầm đạt năng suất, chất lư ng, hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường. 

- Lựa chọn đư c các loài, giống vật nuôi, các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi phù h p 

trong những điều kiện chăn nuôi  ác định. 

- Chẩn đoán,  ác định nguyên nhân và đề  uất đư c biện pháp ph ng, trị một số  bệnh 

thường gặp trên gia súc gia cầm. 

- Xây dựng và thực hiện đư c kế hoạch đào tạo, tập huấn, chuy n giao tiến bộ kỹ 

thuật, mô hình trình diễn, dự án phát tri n nông thôn và quảng bá, giới thiệu vật tư, sản 

phẩm ngành chăn nuôi thú ý. 

- Xây dựng và thực hiện đư c các đề tài nghiên cứu khoa học về chăn nuôi thú y. 

- Khai thác, sử dụng đư c trang thiết bị ph ng thí nghiệm trong việc phân tích đánh 

giá chất lư ng dinh dưỡng của thức ăn, sản phẩm chăn nuôi và chẩn đoán một số loại bệnh 

thường gặp trên gia súc gia cầm. 

- Sử dụng đư c tiếng Anh trong giao tiếp và trong các hoạt động chuyên môn ngành 

Chăn nuôi thú y. 

- Sử dụng thành thạo máy tính trong việc soạn thảo văn bản, khai thác, cập nhật, lưu 

trữ thông tin,  ử lý số liệu thí nghiệm và trình bày kết quả nghiên cứu. 

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, bán hàng. 

2.3. Thái độ 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật lao động và tôn trọng nội quy cơ 

quan, doanh nghiệp; 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân; 

- Có tinh thần cầu tiến, h p tác và giúp đỡ đồng nghiệp; 

- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng. 

2.4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

 - Có năng lực định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tiếp tục 

học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm đ  nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Có năng lực đánh giá thực trạng phát tri n ngành chăn nuôi ở địa phương từ đó chủ động 

đề  uất,  ây dựng và chỉ đạo thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, ph ng và chữa 

bệnh vật nuôi và chịu trách nhiệm cá nhân về các kết quả thực hiện. 

 - Có ý thức trách nhiệm, trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc  ây dựng và 

thực hiện đư c các đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình trình diễn và chuy n giao tiến bộ kỹ 

thuật thuộc lĩnh vực chăn nuôi. 

2.5. Tiếng Anh: Đạt trình độ bậc 3/6 (mức 3) Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. 

2.6. Công nghệ thông tin: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy 

định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP 

- Tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý nhà nước về kế hoạch chăn 

nuôi, ph ng và trị bệnh vật nuôi, quản lý môi trường chăn nuôi; 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện qui trình kỹ thuật sản  uất giống vật nuôi phù h p với 

điều kiện của cơ sở sản  uất đạt năng suất, chất lư ng, hiệu quả cao, an toàn thực phẩm, 

không gây ô nhiễm môi trường; 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn, chuy n giao tiến bộ 

kỹ thuật sản  uất giống vật nuôi; 

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu về kỹ thuật chăn nuôi và 

ph ng chữa bệnh vật nuôi; 

- Phát tri n thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, 

thuốc thú y. 

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng đảm nhận tốt công việc ở 

một trong các vị trí sau: 

- Công chức cấp  ã về nông nghiệp; khuyến nông viên cơ sở; 

- Cán bộ chuyên môn tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực 

chăn nuôi thú y: Ph ng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông; Trạm thú y, Trung tâm Khuyến 

nông, Chi cục Chăn nuôi thú y; Chi cục Quản lý chất lư ng nông lâm và thủy sản, Ban 

Quản lý các dự án về nông nghiệp và phát tri n nông thôn; 

- Cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tại các viện nghiện cứu chuyên nghành, trung 

tâm, trạm trại nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp;  

- Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn các Ph ng Kỹ thuật, trang trại chăn nuôi, Thị 

trường tại các công ty, doanh nghiệp sản  uất, chế biến, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, 

thuốc thú y, các sản phẩm chăn nuôi, giống vật nuôi; 

- Có khả năng tự tạo lập công việc cho bản thân thông qua mở trang trại chăn nuôi, 

doanh nghiệp sản  uất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, đại lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú 

y, ph ng khám chữa bệnh vật nuôi. 

4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG. 

Tham gia các chương trình đào tạo Sau đại học chuyên ngành, chuyên ngành gần trong 

và ngoài nước./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
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