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1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình nhằm đào tạo Bác sĩ thú y có phẩm chất chính trị vững vàng, tư
cách đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt, có khả năng
làm việc tập thể, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội về lĩnh vực thú y.
1.2 Mục tiêu cụ thể:
- Có kiến thức, năng lực chuyên môn tốt trong chẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát
dịch bệnh cho vật nuôi; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh an toàn thực phẩm để
bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường sinh thái.
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chăn nuôi, thú y để có thể làm
việc tại các cơ quan nghiên cứu, tại các doanh nghiệp chăn nuôi lớn và nhỏ; các thành
phần kinh tế khác với nhiệm vụ trực tiếp tham gia kỹ thuật về chăn nuôi thú y, làm
việc tại các cửa hàng thú y, trạm thú y xã, huyện, tỉnh; tham gia các công tác phòng
chống dịch bệnh cho gia súc và gia cầm.
- Có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng; có ý thức trách nhiệm xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; có sức khỏe tốt.
- Tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên
và xã hội trong lĩnh vực thú y để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở
trình độ cao hơn.
- Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên
quan đến lĩnh vực thú y.
2. Chuẩn đầu ra
2.1. Về kiến thức:
* Kiến thức chung
- Hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và
Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã

hội; Hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thực
hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp trung đội, biết sử dụng
súng ngắn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.
- Mô tả được hệ thống tri thức khoa học về: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa
Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật
của Nhà nước. Áp dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.
- Phân biệt và giải thích được những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin,
phần cứng, phần mềm, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu; Trình bày các vấn đề xã hội gồm
an toàn lao động, bảo vệ môi trường, pháp luật trong sử công nghệ thông tin và truyền
thông.
- Ứng dụng được kiến thức cơ bản về toán học, sinh học, hoá học và các môn đại
cương khác nhằm đáp ứng việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp để phát triển
kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
* Kiến thức chuyên môn
- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về động vật học, sinh lý, hóa sinh, giải
phẫu, tổ chức học, bệnh lý học, vi sinh vật thú y vào các hoạt động chuyên môn thú y.
- Ứng dụng được các kiến thức về dược lý, dược liệu, độc chất và miễn dịch học
để làm cơ sở xây dựng phác đồ điều trị bệnh cho động vật.
- Vận dụng được các kiến thức về bệnh truyền nhiễm, nội khoa, ngoại khoa, sản
khoa,ký sinh trùng để chẩn đoán, xây dựng quy trình phòng trị bệnh cho vật nuôi.
- Ứng dụng được các kiến thức về dịch tễ học, vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực
phẩm, kiểm nghiệm thú sản, các bệnh truyền lây, luật thú y và một sức khỏe để lựa
chọn, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình kiểm soát dịch bệnh động
vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường chăn nuôi, góp phần bảo vệ sức
khỏe của con người.
- Áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán lâm sàng và các xét nghiệm phòng thí nghiệm
để phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và khống chế dịch bệnh động vật; thiết kế,
triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực thú y, bước đầu hình thành năng lực sáng
tạo, phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
- Vận dụng được các kiến thức căn bản về phúc lợi động vật và đạo đức nghề
nghiệp (animal welfare & ethics) trong việc chăm sóc và sử dụng động vật; trong việc
chẩn đoán, phòng và trị bệnh động vật.
- Ứng dụng được các kiến thức căn bản về kỹ thuật chăn nuôi và quản lý đàn gia
súc gia cầm trong công tác quản lý và kiểm soát dịch bệnh nhằm nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
- Vận dụng được các kiến thức căn bản về bệnh động vật hoang dã trong việc
quản lý và kiểm soát bệnh trên vật nuôi và các bệnh truyền lây giữa người và động vật.
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- Vận dụng các kiến thức về kinh doanh, marketing, pháp luật về thú y vào các
lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, con giống và các sản phẩm liên
quan đến động vật; quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y.
2.2. Về kỹ năng
* Kỹ năng chung
- Có kỹ năng làm việc độc lập;
- Có kỹ năng hoạt động nhóm, có khả năng quản lý và lãnh đạo nhóm công tác
có hiệu quả;
- Sử dụng được máy tính, internet, xử lý văn bản, trình chiếu, bảng tính và một số
phần mềm căn bản đáp ứng công việc chuyên môn.
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá dữ liệu và tổng hợp ý kiến của tập thể và sử dụng
những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế trong
lĩnh vực thú y.
* Kỹ năng chuyên môn
- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng, phi lâm sàng và lấy
mẫu bệnh phẩm ứng dụng trong chẩn đoán và phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi.
- Sử dụng thành thạo một số máy móc, phương tiện hiện đại trong lĩnh vực
chuyên môn thú y.
- Có khả năng chẩn đoán sơ bộ và biện pháp phòng trị khi gặp một ca bệnh, ổ
dịch; lên kế hoạch xử lý, phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt hiệu quả công việc
- Sử dụng thành thạo các loại vacxin, thuốc và hóa dược trong phòng và trị bệnh
cho
- Lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp và đánh giá kết quả công việc chuyên môn về
thú y được giao; chủ trì tổ chức tư vấn chuyên môn, huấn luyện, chuyển giao khoa học
kỹ thuật cho người chăn nuôi; tổ chức, điều hành phòng khám thú y và trang trại chăn
nuôi.
- Thuyết trình về lĩnh vực chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực thú y, sử dụng thành
thạo các phương tiện giao tiếp đa truyền thông (nói, viết, nghe, điện thoại, thư tín).
- Có khả năng tổ chức các dịch vụ thú y, tạo mối liên hệ giữa các tổ chức thú y,
cung cấp trao đổi thông tin giữa các tổ chức dịch vụ thú y.
- Phân tích được các yếu tố nguy cơ trong vệ sinh an toàn thực phẩm. Có khả
năng thực hiện các quy trình kiểm soát vệ sinh giết mổ.
- Kiểm soát được các bệnh truyền lây thông qua lấy mẫu, chẩn đoán, theo dõi
nguồn bệnh và sự lan truyền của bệnh, thực hiện các điều tra về bệnh. Thực hiện được
các phương pháp kiểm soát sự di chuyển của động vật và sản phẩm động vật, cách li
các động vật mắc bệnh, khoanh vùng các đối tượng, khu vực mắc và nghi mắc, tiêu
hủy các động vật và sản phẩm bị nhiễm bệnh.
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- Tham gia vào các hoạt động thương mại thế giới về động vật và sản phẩm động
vật. Thực thi các điều luật quốc tế về buôn bán động vật và sản phẩm động vật.
2.3. Về thái độ
- Cẩn thận, chuyên nghiệp, trung thực, công bằng và khách quan khi thực hiện
các nhiệm vụ chuyên môn; có tình yêu thương đối với động vật; nhiệt tình và trách
nhiệm cao khi chăm sóc, sử dụng, chẩn đoán, phòng và trị bệnh cho động vật.
- Làm việc một cách khoa học và sắp xếp công việc một cách hợp lý để nâng cao
hiệu quả công việc.
- Chủ động học và tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực
chăn nuôi, thú y.
- Tự tin đương đầu với khó khăn, nhiệt tình, say mê sáng tạo và khát vọng vươn
lên trở thành chuyên gia, nhà lãnh đạo chuyên môn.
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:
4. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao
đẳng, Đại học phù hợp với qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo: Sinh viên tích lũy đủ 154 tín chỉ kiến thức giáo dục đại
cương và ngành (30 tín chỉ kiến thức giáo dục đại cương, 31 tín chỉ kiến thức giáo dục
cơ sở ngành, 93 tín chỉ kiến thức giáo dục chuyên ngành). Sinh viên hoàn thành chứng
chỉ với giáo dục thể chất (3 tín chỉ), giáo dục quốc phòng – an ninh (8 tín chỉ). Các học
phần được sắp xếp trong 10 học kì, tương đương 5 năm.
Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp khi tích lũy đủ 156 tín
chỉ của chương trình đào tạo (CTĐT); điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa
học đạt từ 2,00 trở lên; có chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an
ninh (điểm của học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng không tính vào
điểm tích lũy chung); Không vi phạm pháp luật hoặc bị thi hành kỷ luật ở mức cảnh
cáo; hoàn thành bản thanh toán ra trường và nghĩa vụ lao động sinh viên; có đơn gửi
Phòng đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp
sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian thiết kế của khoá học.
6. Cách thức đánh giá:
Đánh giá sinh viên ngành Bác sĩ Thú y là đánh giá quá trình và đánh giá kết thúc
học phần. Các phương pháp đánh giá được thiết kế nhằm đánh giá và đo lường được
các kiến thức, kỹ năng, thái độ và nhận thức của sinh viên theo mỗi học phần. Các
phương pháp đánh giá có tiêu chí cụ thể và được công bố đến sinh viên.
Nhiều phương pháp đánh giá được sử dụng kết hợp trong đánh giá quá trình, và
đánh giá tổng kết:
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- Đối với đánh giá quá trình và kết thúc học phần: sinh viên được đánh giá điểm
trung bình chung học phần dựa trên sự tham gia với học phần (điểm chuyên cần hệ
số1), qua các bài tập, kiểm tra ngắn; semina, bài tập và thảo luận nhóm; thảo luận cặp
đôi, phỏng vấn, trắc nghiệm, bài tự luận (điểm thường xuyên hệ số 1) điểm kiểm tra
giữa học phần (hệ số 2) . Điểm tổng kết học phần là điểm trung bình chung học phần
có trọng số 40% và tiểu luận hoặc thi kết thúc học phần có trọng số 60%;
- Đối với đánh giá tổng kết xem xét việc đạt chuẩn đầu ra của CTĐT bao gồm:
+ Làm khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp. Đánh giá tổng
kết cuối khóa bao gồm đánh giá của giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp và hội
đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp về kiến thức, kỹ năng, thái độ và nhận thức từ lúc
giao khóa luận đến lúc bảo vệ.
+ Khi không làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên thi tốt nghiệp ba môn
gồm: Chính trị (môn điều kiện); môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc học
thêm hai học phần tương đương với 10 tín chỉ thay thế. Hai học phần thay thế được
Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của hội đồng khoa học và đào tạo trường.
Thời điểm công bố muộn nhất trước khi khóa học kết thúc một năm.
* Thang điểm, quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp:
Thang điểm 10 sau đó qui đổi thành thang điểm 4
7. Nội dung chương trình
TT

Số tín

Nội dung

Ghi chú

chỉ

I

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI
CƯƠNG

41

1

Triết học Mác - Lênin

3

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

6

Tin học đại cương

3

7

Tiếng Anh 1

2

8

Tiếng Anh 2

2

9

Tiếng Anh 3

2

10

Toán cao cấp

2

11

Hóa đại cương

2

12

Hóa phân tích

2

13

Xác suất thống kê

2

14

Pháp luật đại cương

2
5

(11TC điều kiện)

15

Giáo dục thể chất

3

Môn điều kiện

16

Giáo dục quốc phòng- An ninh

8

Môn điều kiện

II

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN
NGHIỆP

124

Kiến thức cơ sở ngành

31

1

Sinh học đại cương

3

2

Sinh thái môi trường

2

3

Giải phẫu vật nuôi

4

4

Hóa sinh động vật

3

5

Tin học ứng dụng

2

6

Phương pháp thống kê sinh học

2

7

Di truyền học – Sinh học phân tử

2

8

Động vật học

3

9

Mô phôi động vật

3

10

Sinh lý động vật

3

11

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

12

Vi sinh vật đại cương

2

2.2.

Kiến thức ngành (bao gồm chuyên
ngành)

93

1

Tiếng anh chuyên ngành

3

2

Bệnh lý học thú y

2

3

Giải phẫu bệnh

3

4

Dược lý học thú y

3

5

Vi sinh vật học thú y

3

6

Chăn nuôi chuyên khoa

4

7

Độc chất học thú y

2

8

Chẩn đoán bệnh thú y

3

9

Bệnh nội khoa thú y 1+ 2

4

10

Miễn dịch học thú y

3

11

Ký sinh trùng và bệnh Kí sinh trùng thú
y

4

12

Bệnh truyền nhiễm thú y

4

13

Dược liệu thú y

2

14

Dịch tễ học thú y

2

15

Vệ sinh thú y

2

16

Công nghệ sinh học

2

2.1.
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17

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

4

18

Bệnh ngoại khoa thú y

4

19

Bệnh Sản khoa thú y

4

20

Kiểm nghiệm thú sản

3

21

Vệ sinh an toàn thực phẩm

2

22

Bệnh truyền lây giữa động vật và người

2

23

Luật thú y

2

24

Bệnh ở chó mèo

2

25

Bệnh ở động vật thủy sản

2

26

Rèn nghề

7

27

Thực tập tốt nghiệp

5

28

Khóa luận TN (hoặc thi TN)

10

Tổng toàn khóa
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