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1. Mục tiêu đào tạo của chương trình 

1.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của chuyên ngành Thú y là đào tạo cho sinh viên các kỹ năng và kiến 

thức để đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi thú y; có khả năng nghiên 

cứu hoặc tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực này.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

PLO1: Có sức khỏe, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt. 

PLO2: Vận dụng tốt các kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành và kiến thức 

chuyên ngành vào lĩnh vực chăn nuôi thú y.  

PLO3: Vận dụng thành thạo kiến thức kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn sản xuất. 

PLO4: Có khả năng hình thành ý tưởng mới, tư duy sáng tạo, đóng góp các sáng 

kiến, kỹ thuật mới cho ngành nghề 

PLO5: Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm, nắm bắt kịp 

thời các nhu cầu xã hội phục vụ phát triển ngành nghề. 

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 Chương trình được thiết kế để đảm bảo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, 

người học có các năng lực sau:  

ELO1: Hiểu và ứng dụng được nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư 

tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực 

tiễn nghề nghiệp và đời sống. 

ELO2: Vận dụng các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn 

và khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành Thú y. 

ELO3: Ứng dụng tốt các kiến thức cơ sở ngành để tổ chức bảo vệ sức khỏe vật 

nuôi và vận dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. 

ELO4: Vận dụng tốt kiến thức chuyên ngành và sử dụng các công nghệ tiên tiến 

trong phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh cho động vật. 

ELO5: Vận dụng được các kiến thức về kinh doanh, markting, chuyên ngành để tổ 

chức, quản lý sản xuất và khởi nghiệp. 



ELO6: Biết đề xuất và thực hiện đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngành. 

ELO7: Thành thạo các kỹ thuật chẩn đoán lâm sàng và lấy mẫu bệnh phẩm, kiểm 

tra vệ sinh thú y và kiểm soát giết mổ 

ELO8: Thực hiện được các kỹ thuật chẩn đoán phi lâm sàng, sử dụng được một số 

phương pháp hiện đại trong phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh cho động vật. 

ELO9: Thành thạo việc kê đơn, lưạ chọn, sử dụng vắc xin, thuốc, hóa dược để phòng 

và điều trị bệnh cho động vật. 

ELO10: Biết tư vấn chuyên môn, chuyển giao khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực thú y. 

ELO11: Biết quản lý, kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực thú y. 

ELO12: Ứng dụng được công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý sản xuất, 

quảng bá sản phẩm và khởi nghiệp. 

ELO13: Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán. Làm việc độc lập và làm 

việc nhóm hiệu quả. Trình độ tiếng Anh:  B1 trở lên 

ELO14: Có thái độ làm việc nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp và thực hiện 

quyền lợi động vật. 

ELO15: Hiểu biết chung về các vấn đề xã hội và các văn bản pháp luật liên quan 

đến chuyên ngành. 

 

 


