BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thực tập giáo trình - Kỹ Thuật Nông Nghiệp
(Field trip on Agricultural Technology)
- Mã số học phần: PD339
- Số tín chỉ

: 1TC (Giờ thực hành: 30)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Kỹ Thuật Nông Nghiệp

- Khoa/Viện

: Khoa Phát Triển Nông Thôn

3. Học phần tiên quyết: Không
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Sinh viên tham quan, học tập tại một số cơ sở sản xuất hoặc các nhà máy sản xuất
giống cây trồng, trung tâm giống thủy sản, phân bón thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc và
thức ăn thủy sản tại địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ
và Tây nguyên. Qua đó sinh viên nắm bắt kỹ năng, kỹ thuật cơ ản trong sản xuất cây
ăn trái, cây màu, cây rau,giống thủy sản, mô hình nuôi thủy sản. Qui mô sản xuất; khả
năng quản lí nhà máy, trại sản xuất giống cây trồng, giống thủy sản và giống gia súc
gia cầm. Sinh viên có khả năng ứng dụng các kỹ thuật cũng như định hướng công việc
trong tương lai.
5. Mục tiêu của học phần:
5.1.

Kiến thức: Học phần giúp sinh viên nắm được những kiến thức tổng quát về
trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

5.2.

Kỹ năng: Học phần giúp sinh viên nắm được những kỹ năng cơ bản về trồng
trọt, chăn nuôi và thủy sản.

5.3.

Thái độ: Học phần sẽ góp phần bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của sinh viên
đối với sự phát triển nền nông nghiệp của đất nước. Ngoài ra, sau khi hoàn
thành học phần sinh viên có thể nâng cao tinh thần học tập, kỹ năng quản lý
trang trại cây trồng, thủy sản, gia súc gia cầm, làm việc theo nhóm, làm việc
tự lập, tinh thần hợp tác, chia sẻ và tính trung thực.

6. Đề cương học phần:
Nội dung

Số
tiết

Phần 1.
Tham quan mô hình sản xuất giống thủy sản tại trung tâm nghiên
cứu giống thủy sản Tiền Giang.

8

Quy trình sản xuất giống thủy sản nước ngọt
Tham quan quan ruộng sản xuất khóm và nhà máy chế biến tại Tiền
Giang
Quy trình nhân giống cây ăn trái: xoài, nhãn, sầu riêng,..

Phần 2 Thực tập tại các Cty Giống và ruộng sản xuất giống khu vực Tp Hồ
Chí Minh và Đồng Nai.

8

Thực tập tại các Cty Giống thủy sản tại Tiền giang.
Thực tập tại các cơ sỏ chăn nuôi gia súc gia cầm ở Tp hồ chí minh
và bình dương
Phần 3. Thực tập tại các Cty Giống và ruộng cây trồng sản xuất giống khu
vực Ninh thuận-Lâm Đồng

8

Kỹ thuật trồng và nhân giống nho.
Kỹ thuật trồng và nhân giống bông vải.
Kỹ thuật trồng và nhân giống các loại rau màu cao cấp tại Đà lạt.
Thực tập tại các Cty sản xuất Giống thủy sản khu vực Ninh thuậnnha trang-Lâm Đồng.
Kỹ thuật sản xuất giống tôm biển.
Kỹ thuật nuôi cá lồng bè nước ngọt, nước lợ
Phần 4. Viết báo cáo kết quả học tập với các chuyên đề: trồng trọt, chăn
nuôi, thủy sản
7. Phương pháp giảng dạy:
Hướng dẫn sinh viên tham quan và thực tập đủ các chuyên ngành về trồng trọt, chăn
nuôi, thủy sản, kết
8. Đánh giá:
− Chuyên cần:
− Báo cáo cáo kết quả thực tập:

30%
70%
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