
 
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tiền Giang,  ngày  20  tháng 7  năm 2015 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Ngành: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

Trình độ: Đại học 

 

1. Tên học phần: THỰC TẬP GIÁO TRÌNH THỦY SẢN NƯỚC NGỌT                                                  Mã học phần: 77915 

2. Loại học phần: Thực hành 

3. Số tín chỉ: 05,  phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  

   Thực hành tại trại sản giống xuất và nuôi thủy sản nước ngọt: 225 giờ 

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: 

   Học phần tiên quyết: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. 

5. Mục tiêu chung: 

- Về kiến thức: Củng cố kiến thức đã học đồng thời học hỏi thêm các kinh nghiệm từ thực tế sản xuất giống và nuôi thuỷ sản nước ngọt. 

- Về kỹ năng:  



+ Vận hành được trang thiết bị phục vụ cho sản xuất giống và nuôi các đối tượng thủy sản nước ngọt; 
+ Soạn thảo được qui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng thủy sản nước ngọt; 
+ Nhận biết được chức năng và cách sử dụng các loại hormon thường dùng trong sinh sản nhân tạo cá; 
+ Thực hành thành thạo các thao tác trong qui trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản nước 

ngọt có giá trị kinh tế (đối tượng cụ thể tùy thuộc vào cơ sở sản xuất); 
+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá cũng như kỹ năng viết và trình bày báo cáo.  

- Về thái độ:  

+ Hình thành lòng say mê và hứng thú với nghề nuôi thuỷ sản nước ngọt ; 
+ Rèn luyện ý thức và trách nhiệm trong công việc; 
+ Tuân thủ tốt các nội qui, qui định của cơ sở sản xuất.  

6. Nội dung học phần: 

6.1. Mô tả vắn tắt: 

Sinh viên trực tiếp thực hành các thao tác trong qui trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản  nước 

ngọt có giá trị kinh tế (đối tượng và các khâu cụ thể tùy thuộc vào cơ sở sản xuất).  

6.2. Nội dung chi tiết của học phần: 

Tuỳ theo điều kiện thực tế của mỗi trại/ cơ sở sản xuất cũng như lựa chọn của sinh viên, nội dung thực tập (các khâu trong qui trình 

sản xuất và đối tượng sản xuất) sẽ không giống nhau giữa các sinh viên.  

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 



I. Kỹ thuật 

sản xuất 

giống thuỷ 

sản nước 

ngọt 

I.1 Chuẩn bị trại giống 

I.2 Nuôi vỗ cá bố mẹ 

I.3 Kích thích sinh sản 

I.4 Ương nuôi ấu trùng 

I.5 Ương cá giống 

I.6 Phòng và điều trị một số 

bệnh thường gặp trong ương 

nuôi ấu trùng thủy sản nước 

ngọt.  

 

225 giờ - Thực hành thông thạo qui trình kỹ thuật 

sản xuất giống ở một số đối tượng thuỷ 

sản nước ngọt tại cơ sở sản xuất; 

- Nhận biết được công dụng của từng 

loại hormon sử dụng kích thích sinh sản 

cá; 

- Đánh giá được những ưu điểm và 

nhược điểm của qui trình sản xuất đang 

áp dụng tại cơ sở thực tập; 

- So sánh qui trình kỹ thuật đang áp dụng 

tại cơ sở sản xuất với những qui trình 

khác trong tài liệu, truyền thông hoặc 

kiến thức thực tế của sinh viên. 

Thực tập tại cơ 

sở sản xuất 

 

-  Sinh viên có 

mặt tại cơ sở 

thực tập và thực 

hiện theo sự phân 

công, hướng dẫn 

của cán bộ tại cơ 

sở thực tập; 

- Tổng hợp thông 

tin, viết báo cáo 

về qui trình kỹ 

thuật, kinh 

nghiệm thu được 

và báo cáo trước 

hội đồng. 



 

II. Kỹ thuật 

nuôi thủy 

sản nước 

ngọt 

II.1 Chuẩn bị công trình và 

thiết bị phục vụ nuôi thương 

phẩm các đối tượng thủy sản 

nước ngọt 

II.2 Kỹ thuật thả giống và 

chăm sóc, quản lý các hệ thống 

nuôi 

II.3 Phòng và điều trị một số 

bệnh thường gặp trong nuôi 

thủy sản nước ngọt thương 

phẩm.  

 

225 giờ - Thực hành thông thạo các thao tác 

trong qui trình kỹ thuật nuôi thương 

phẩm các đối tượng thuỷ sản nước ngọt 

tại cơ sở sản xuất;  

- Xử lý được các tình huống xảy ra trong 

quá trình nuôi (biến động pH, nhiệt độ, 

….) 

- Mô tả được quy trình phòng trị bệnh 

của động vật thủy sản tại cơ sở; 

- Liên hệ kiến thức đã học với thực tế 

sản xuất tại cơ sở  thực tập; 

- Đánh giá được những ưu điểm và 

nhược điểm của qui trình sản xuất đang 

áp dụng tại cơ sở thực tập; 

- So sánh qui trình kỹ thuật đang áp dụng 

tại cơ sở sản xuất với những qui trình 

khác trong tài liệu, truyền thông hoặc 

kiến thức thực tế của sinh viên.  

Thực tập tại cơ 

sở sản xuất 

 

-  Sinh viên có 

mặt tại cơ sở 

thực tập và thực 

hiện theo sự phân 

công, hướng dẫn 

của cán bộ tại cơ 

sở thực tập; 

- Tổng hợp thông 

tin, viết báo cáo 

về qui trình kỹ 

thuật, kinh 

nghiệm thu được 

từ đợt thực tập và 

báo cáo trước hội 

đồng.  



7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  

[1].  Dương Nhựt Long, Giáo trình Kỹ thuật nuôi thuỷ sản nước ngọt, NXB Đại học Cần Thơ, 2003. 

[2].  Phạm Minh Thành và Nguyễn Văn Kiểm, Cơ sở khoa học và kỹ thuật sản xuất cá giống, NXB Nông nghiệp, 2009.   

- Tài liệu tham khảo:  

 [3]. Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS), Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá cá tra, basa đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, 

NXB Nông nghiệp, 2004. 

 [4]. Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS), Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, NXB 

Nông nghiệp, 2004. 

 [5]. Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS), Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi, NXB Nông nghiệp, 2003. 

 [6]. Nguyễn Tường Anh, Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá nuôi, NXB Nông nghiệp, 2007. 

 [7]. Pillay, T.V.R, Aquaculture Principles and Practices, Fishing News Books, 1990. 

 [8]. Phạm Văn Khánh, Lý Thị Thanh Loan, Kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt và biện pháp phòng trị bệnh, NXB Nông nghiệp, 

2005. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần 

 -  Điểm nhận xét, đánh giá của cơ sở thực tập. 

8.2. Báo cáo kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần  

- Điểm báo cáo: quyển báo cáo + trình bày +trả lời câu hỏi. 

 



9. Điểm đánh giá: 

Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. 

Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A+  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B+ 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C+      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D+    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

-  Sinh viên phải chấp hành theo sự phân công, hướng dẫn của cán bộ tại cơ sở thực tập; 
-  Sinh viên phải tuân thủ tốt các nội qui, qui định của cơ sở sản xuất; 
- Các bài báo cáo thực tập phải thông qua giảng viên hướng dẫn chỉnh sửa trước khi báo cáo hội đồng , không chỉnh sửa không được 

báo cáo. Điểm học phần được công bố sau khi sinh viên hoàn tất chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng . 
            TL. HIỆU TRƯỞNG 

P. TRƯỞNG KHOA 
 

(Đã ký)      
 
 
 

Nguyễn Vân Ngọc Phượng 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
 
 

(Đã ký)      
 
 
 

Võ Minh Quế Châu 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

     
                          (Đã ký)      
 
      
    
                 Giảng viên: Hồ Đại                
   

   
 

Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 
- Lưu: VP khoa (file + bản in). 
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