SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Giới thiệu ngành đào tạo
- Trình độ đào tạo : Trung cấp chuyên nghiệp
- Ngành đào tạo
: Nuôi trồng Thủy sản
- Mã ngành đào tạo: 42620301
- Đối tượng người học: Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT
- Thời gian đào tạo : 2 năm.
- Giới thiệu chương trình:
Chương trình đào ta ̣o trung c ấp chuyên nghiệp chuyên ngành Nuôi trồ ng thuỷ
sản cung cấp cho người học hê ̣ thố ng những ki ến thức cơ bản về chuyên môn - kỹ
thuâ ̣t nuôi trồ ng thuỷ sản và các k ỹ năng thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuâ ̣t
nghiê ̣p vu ̣ về liñ h vực nuôi trồ ng thuỷ sản .
Sau khi tốt nghiệp khoá đào ta ̣o, người ho ̣c có khả năng: làm việc tại các Trung
tâm khuyến nông – khuyế n ngư , Trung tâm giống nông nghiê ̣p , trạm, trại; cơ sở sản
xuấ t, kinh doanh, dịch vụ về lĩnh vực nuôi trồ ng thuỷ sản thuô ̣c các thành phầ n kinh
tế ; trực tiế p tổ chức sản xuấ t và tham gia các ho ạt động dich
̣ vu ̣ về liñ h vực nuôi trồ ng
thuỷ sản; đồng thời có thể học tiếp lên ở bậc Cao đẳng hoặc Đại học.
2. Những nhiệm vụ chính (của người tốt nghiệp):
- Tham gia xây dựng kế hoa ̣ch , thiế t kế , tổ chức thực hiê ̣n các quy trin
̀ h kỹ thuâ ̣t
nghiê ̣p vu ̣, kinh doanh, dịch vụ về liñ h vực nuôi trồ ng thuỷ sản .
- Trực tiếp tham gia sản xuất, tư vấn, chuyể n giao các mô hin
̀ h sản xuấ t và áp
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồ ng thuỷ sản .
- Tham gia phòng trị và kiểm soát dịch bệnh trong nuôi trồ ng thuỷ sản tại đơn
vị và địa phương.
3. Yêu cầu kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đúng kỹ thuật, tuân thủ các nguyên
tắc vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo vệ môi trường ; đảm bảo sản xuấ t
hiê ̣u quả.
4. Chuẩn năng lực của người tốt nghiệp:
4.1. Về kiến thức
Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản có khả
năng:
- Trình bày được các quy trình kỹ t huâ ̣t, nghiê ̣p vu ̣ chuyên môn về liñ h vực nuôi
trồng thủy sản.
- Giải thích được các nguyên tắc và phương pháp trong kỹ thuâ ̣t , nghiê ̣p vu ̣ về
lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

- Xác định được nội dung các biện pháp phòng, trị bệnh, dự báo dich
̣ b ệnh và
bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
- Phân tích, tổ chức các công vi ệc, nghiê ̣p vu ̣ theo đúng quy trình kỹ thuâ ̣t nuôi
trồng thủy sản.
- Hình thành được tư duy vận dụng nh ững kiến thức cơ bản , kiến thức bổ trợ;
kỹ thuật công ngh ệ chuyên ngành vào công tác nuôi trồng thủy sản để hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
4.2. Về kỹ năng
- Tham gia tổ chức, thiế t kế tố t các quy trình k ỹ thuật nghiệp vụ về sản xuất ,
kinh doanh, dịch vụ về lĩnh vực nuôi trồ ng thuỷ sản .
- Thực hiện thành thạo các thao tác kỹ thuâ ̣t , nghiệp vụ trong quy trình nuôi
trồ ng thuỷ sản .
- Kiểm tra, đánh giá đư ợc các yếu tố môi trường, dịch bệnh, chẩn đoán, phòng
và trị bệnh về liñ h vực nuôi trồ ng thuỷ sản .
- Vận dụng được những nguyên tắ c và các biê ̣n pháp kỹ thuâ ̣t , nghiê ̣p vu ̣ vào
công việc cụ thể thuô ̣c liñ h vực nuôi trồ ng thuỷ sản phù hợp với thực tiễn sản xuất.
- Sử dụng thành thạo các trang thiế t bi ̣kỹ thuâ ̣t chủ yế u trong quy trin
̀ h sản xuấ t
thuô ̣c liñ h vực liñ h vực nuôi trồ ng thuỷ sản .
- Sử du ̣ng tố t các kỹ năng giao tiếp vào viê ̣c ứng xử các tình huống giao tiế p
trong môi trường làm viê ̣c.
4.3. Về thái độ
- Yêu nghề; có tác phong lao động công nghiệp , tuân thủ các quy đinh
̣ về an
toàn, vê ̣ sinh trong lao đô ̣ng , có ý thức tốt về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi
trường, có ý thức tiết kiệm trong sản xuất và có trá ch nhiê ̣m trong viê ̣c sử du ̣ng , bảo
quản tài sản, vâ ̣t tư, trang thiế t bi ̣kỹ thuâ ̣t sản xuấ t .
- Có ý th ức công dân, cộng đồng, tôn trọng pháp luật và các quy định của tổ
chức, trung thực và có tính kỷ luật cao, hợp tác chia sẽ v ới đồng nghiệp, chấ p nhâ ̣n
công viê ̣c sẵn sàng nhâ ̣n nhiê ̣m vu ̣ được giao, có tính cầu tiến.
- Có ý thức học tập , rèn luyện không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức , kiế n
thức chuyên môn – nghiê ̣p vu ̣ và tay nghề , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4.4. Về trình độ ngoại ngữ:
Có trình độ A tiế ng Anh do Trung tâm Ngoa ̣i ngữ - Tin ho ̣c Trường TH KT - KT
Bạc Liêu thẩm định và cấp chứng chỉ ; có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp
cơ bản và đo ̣c hiể u đươ ̣c mô ̣t số tài liê ̣u thuô ̣c liñ h vực chuyên môn.
4.5. Về công nghệ thông tin:
Có trình độ A tin ho ̣c do Trung tâm Ngoa ̣i ngữ - Tin ho ̣c Trường TH KT - KT
Bạc Liêu thẩm định và cấp chứng chỉ ; có khả năng s ử dụng thành tha ̣o tin h ọc văn
phòng.
.
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