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1. Mục tiêu đào tạo 

- Đào tạo Kỹ sư Chăn nuôi - Thú y trình độ đại học có phẩm chất đạo đức 

tốt, thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, 

yêu chủ nghĩa xã hội, có phong cách làm việc khoa học, có kiến thức và kĩ năng 

cơ bản về chăn nuôi, thú y; đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong xu thế phát 

triển khoa học kỹ thuật về lĩnh vực chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y; 

- Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghề 

thành thạo. Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, tôn trọng nghề nghiệp. Có khả 

năng tiếp tục học tập, tham gia học tập ở các bậc học cao hơn. 

2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

Sau khi tốt nghiệp ngành Chăn nuôi - Thú y, người học phải đạt được các 

yêu cầu sau: 

2.1. Yêu cầu về kiến thức 

2.1.1. Kiến thức chung 

- Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường 

lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, hội nhập 

kinh tế Quốc tế phù hợp với chuyên ngành đào tạo vào giải quyết những vấn đề 

lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống; 

- Hiểu những kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ bản về khoa học 

xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

lĩnh vực chăn nuôi, thú y; 

- Có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh. 

2.1.2. Kiến thức chuyên ngành 

- Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành như: sinh lý, sinh hóa động vật, tổ 

chức phôi thai, giải phẫu, công tác giống; thức ăn dinh dưỡng, vi sinh vật, dược 

lý... vào các hoạt động liên quan đến chuyên ngành; 

- Sử dụng các kiến thức chuyên sâu để lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực 

hiện được các quy trình công nghệ chăn nuôi; phòng, trị bệnh cho vật nuôi; sản 



xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trường chăn nuôi; 

- Vận dụng các kiến thức thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp làm 

quen với các công việc trong tương lai; 

- Sử dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phân tích, 

tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y. 

2.1.3. Kiến thức bổ trợ 

- Tin học: Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông 

tin); 

- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh chứng chỉ B trở lên. 
2.2. Yêu cầu về kĩ năng 

2.2.1. Kĩ năng cứng 

Vận dụng tốt các vấn đề và phạm vi liên quan đến chuyên ngành vào thực 

tế sản xuất để:  

- Tổ chức sản xuất, chế biến bảo quản thức ăn chăn nuôi, chọn và nhân 

giống vật nuôi; 

- Thiết kế, tổ chức xây dựng các mô hình chăn nuôi phù hợp với các điều 

kiện kinh tế xã hội khác nhau; 

-  Xây dựng các quy trình phòng và trị bệnh cho vật nuôi đạt hiệu quả cao; 

- Sử dụng thành thạo các phương pháp chẩn đoán, kỹ thuật thú y, vắc xin 

và thuốc thú y để phòng và trị bệnh cho vật nuôi; 

- Lập kế hoạch, tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh Chăn nuôi - Thú y; 

- Tổng hợp, phân tích các yếu tố liên quan đến chuyên ngành như: Hạch 

toán lợi nhuận, bối cảnh xã hội trong và ngoài nước, yếu tố rủi ro, các thông tin 

bất lợi... đến hoạt động sản xuất trong ngành Chăn nuôi - Thú y; 

- Xây dựng, thiết kế, triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chăn 

nuôi và thú y, hình thành năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp. 

2.2.2. Kĩ năng mềm 

- Tham gia thành lập nhóm và hoạt động nhóm có hiệu quả. Có kỹ năng 

lãnh đạo và phát triển nhóm; 

- Trao đổi, chia sẻ, gắn kết, hợp tác các thành viên trong nhóm và giữa các 

nhóm để hoàn thành tốt công việc; 



- Lựa chọn giải pháp marketing, phát triển thị trường phù hợp trong từng 

bối cảnh; 

- Xác định bối cảnh, đối tượng để chọn lựa cách thức giao tiếp cho phù hợp; 

- Sử dụng thành thạo các phương tiện giao tiếp đa truyền thông (nói, viết, 

lắng nghe, điện tử, đồ hoạ…), hợp tác và làm việc với cộng đồng (đặc biệt với 

cộng đồng dân tộc thiểu số). 

2.3. Yêu cầu về thái độ 

- Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 

thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải 

thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

- Sẵn sàng làm việc độc lập, khoa học, tự học hỏi, tìm kiếm, cập nhật, sử 

dụng thông tin. Phân bổ quỹ thời gian và sắp xếp công việc một cách hợp lý; 

- Có ý thức và năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Có thái độ cộng tác, khách quan, công bằng trong công việc; 

- Có tình yêu thương đối với động vật. 

2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

- Vị trí công tác: Là cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu 

thuộc lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y. 

- Nơi làm việc: 

+ Các cơ quan doanh nghiệp, xí nghiệp, trung tâm…thuộc lĩnh vực chăn 

nuôi, thú y và lĩnh vực khác có liên quan;                                                           

+ Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y; 

+ Các chương trình dự án phát triển thuộc lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y; 

+ Các cơ quan hành chính sự nghiệp từ cấp xã, phường trở lên;  

+ Các cơ sở giáo dục, đào tạo: Trung tâm dạy nghề, Trường trung học 

chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học có liên quan đến ngành Chăn nuôi - Thú y. 

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

- Người học có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ; 

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Thạc 

sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Chăn nuôi, thú ý. 

 

 



 

 
 


