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1. Mục tiêu đào tạo của chương trình 

1.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của ngành Thú y là đào tạo Bác sỹ thú y có kiến thức chuyên môn 

toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, 

có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành thú y.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Thú y:  

PO1: Nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, kiến thức cơ sở ngành và 

chuyên ngành để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực thú y. 

PO2: Có kỹ năng chẩn đoán, phòng bệnh, điều trị và kiểm soát dịch bệnh động vật 

một cách chuyên nghiệp. 

PO3: Có năng lực lập kế hoạch, khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh và phát triển 

thương hiệu thích ứng với môi trường xã hội.  

PO4: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe con 

người, tôn trọng phúc lợi cho động vật và môi trường sinh thái. 

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 Hoàn thành chương trình đào tạo Thú y, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực 

tự chủ và trách nhiệm sau:  

PLO1. Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội vào lĩnh vực Thú y. 

PLO2. Áp dụng kiến thức thú y để thực hiện các quy trình phòng, chống, kiểm soát 

dịch bệnh động vật và chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi. 

PLO3. Tổng hợp kiến thức thú y để thực hiện các quy trình chẩn đoán và điều trị 

bệnh động vật. 

PLO4. Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của ngành 

thú y một cách có hiệu quả. 

PLO5: Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm với vai trò lãnh đạo và thành viên.  

PLO6: Kỹ năng giao tiếp, sử dụng các phương thức truyền thông đa phương tiện 

trong môi trường toàn cầu hóa. 



PLO7. Thành thạo các kỹ thuật chẩn đoán, lấy mẫu bệnh phẩm để quản lý, phát 

hiện và điều trị bệnh động vật.   

PLO8. Thành thạo các kỹ thuật sử dụng thuốc thú y, vắc xin và hóa dược để 

phòng, trị bệnh động vật. 

PLO9. Thực hiện được việc kế hoạch, khởi nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất 

kinh doanh, phát triển thị trường và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực Thú y. 

PLO10. Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và kiểm soát dịch 

bệnh động vật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

PLO11. Có sức khỏe, có khả năng học tập suốt đời để thích ứng với sự thay đổi 

nhanh chóng của ngành thú y trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

PLO12. Tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp; Định hướng 

tương lai rõ ràng. 

 


