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CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO
1. Tên ngành đào tạo: Chăn nuôi (Animal Husbandry)
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
3. Yêu cầu về kiến thức
- Nhận diện đúng và vận dụng phù hợp trong một số trường hợp cụ thể những
NLCB của CNMLN, tư tưởng HCM và quan điểm, đường lối của Đảng vào cuộc
sống và quá trình công tác;
- Phân biệt đúng các tình huống, vận dụng hợp lý các kiến thức về an ninh
quốc phòng trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội nơi công tác và
trong cộng đồng dân cư;
- Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp
thường gặp trong cuộc sống, nơi công tác và những biểu hiện của các hành vi tham
nhũng trong lĩnh vực công tác;
- Sử dụng được tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông thường;
- Biết tổ chức tập luyện một môn TDTT để nâng cao sức khoẻ cho bản thân
phục vụ công tác và cuộc sống;
- Kiến thức tin học đạt tương đương trình độ B;
- Mô tả được quá trình chọn lọc và nhân giống vật nuôi;
- Mô tả được các kỹ thuật chế biến, dự trữ thức ăn và phối hợp khẩu phần ăn
cho vật nuôi: trâu, bò, gia cầm, lợn, dê, thỏ, nhím;
- Mô tả được quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, quy trình vệ sinh chăn
nuôi một số giống vật nuôi cơ bản, thú cảnh;
- Mô tả được kỹ thuật truyền giống nhân tạo ở vật nuôi;
- Trình bày được các phương pháp chẩn đoán các bệnh thường gặp ở vật nuôi;
- Giải thích được nguồn gốc, tính chất, tác dụng dược lý, ứng dụng điều trị,
liều lượng sử dụng các thuốc dùng trong thú y;
- Lập được kế hoạch, tổ chức điều hành sản xuất và kinh doanh chăn nuôi
trong điều kiện cụ thể;
- Mô tả được quy trình chuyển giao tiến bộ khoa học mới thuộc lĩnh vực chăn
nuôi vật nuôi;
- Giải thích được các nguyên tắc bảo quản, sử dụng vacxin để phòng bệnh;
- Giải thích được cơ sở an toàn dịch bệnh và sức đề kháng của cơ thể vật nuôi
đối với dịch bệnh;
- Vận dụng được các quy định, luật thú y trong quá trình chăn nuôi và giết mổ
động vật;
4. Yêu cầu về kỹ năng
- Có khả năng giao tiếp và làm việc với cộng đồng;
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
- Có khả năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho ngành;

- Có khả năng tìm kiếm và sử dụng thông tin trong lĩnh vực Chăn nuôi - Thú
y;
- Chọn được giống, nhân giống, truyền giống vật nuôi đúng tiêu chuẩn;
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi một số giống vật nuôi cơ bản;
- Chẩn đoán và thiết kế được mô hình chăn nuôi trong phát triển nông thôn
bền vững;
- Bước đầu chuyển giao được tiến bộ khoa học mới trong sản xuất nông
nghiệp;
- Thực hiện được quy trình chế biến, bảo quản, phối hợp thức ăn cho vật nuôi
một cách có hiệu quả;
- Phát hiện và chẩn đoán, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp trên vật
nuôi;
5. Yêu cầu về thái độ
- Chấp nhận và tự giác thực hiện các yêu cầu (tiêu chuẩn) đạo đức chuyên
môn;
- Tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác kinh doanh;
- Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đạo đức, trách nhiệm công dân đối với
xã hội và cộng đồng;
- Thể hiện ý thức, trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
- Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui nơi làm việc;
- Linh hoạt, tích cực làm việc trong mọi điều kiện.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi - thú y và
lĩnh vực có liên quan;
- Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y,
các chế phẩm liên quan đến chăn nuôi;
- Nghiên cứu viên tại các Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật công
nghệ, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực liên quan;
- Thành lập và quản lý, điều hành các trang trại chăn nuôi;
- Các phòng nông nghiệp thuộc các sở ban ngành, các trung tâm giống vật
nuôi, các nông trường, nông trại, trang trại chăn nuôi,…
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Nâng cao trình độ để đảm nhận tốt các nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn
nghiệp vụ;
- Có thể học bổ sung văn bằng 2 hoặc liên thông lên trình độ đại học, thạc sĩ,
tiến sĩ về lĩnh vực chăn nuôi - thú y và các lĩnh vực liên quan.
8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
[1] Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng (Ban
hành kèm theo Quyết định số: 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007
và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi Quyết định số 66);
[2] Văn bản số: 2196/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2010
của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và
công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học;
[3] Căn cứ tuyên bố về Sứ mạng, Mục tiêu của Trường Cao đẳng Sơn La;

[4] Kết quả phân tích mức độ về Kiến thức-Thái độ-Kỹ năng của Bloom,
Harrow, Simpson và Krathwohl (Trích tài liệu Tư vấn thực hành xây dựng chuẩn
đầu ra và phát triển chương trình giáo dục đại học trong các trường đại học và
cao đẳng, Hà Nội, tháng 5 năm 2010);
[5] Chương trình chuẩn đầu ra của ngành Chăn nuôi trường Đại học Nông lâm
Thái Nguyên;
[6] Chương trình chuẩn đầu ra của ngành Chăn nuôi trường Đại học Nông lâm ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh;
[7] Chương trình chuẩn đầu ra của ngành Chăn nuôi, phòng Đào tạo - Trường
Đại học Quảng Bình;
[8] TS. Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp - Thư ký Ban
chỉ đạo Quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội - Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu
ra, Hà Nội tháng 5 năm 2009.

