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NGÀNH CHĂN NUÔI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
Ngành Chăn nuôi nghiên cứu, trang bị

kiến thức về kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, khoa
học dinh dưỡng của các loài vật nuôi, ứng dụng
công nghệ trong sản xuất thức ăn chăn nuôi,
thiết kế chuồng trại, đảm bảo cho vật nuôi phát
triển tốt nhất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao
cho xã hội.

Lý do chọn học ngành Chăn nuôi:

 Ngành dễ xin việc nhất trong những năm tới vì nhu cầu

lao động trong ngành này rất cao, đặc biệt là nhân lực
lao động có trình độ cao về lĩnh vực chăn nuôi;


Có nhiều cơ hội làm việc tại nhiều vị trí việc làm tốt

cho sinh viên sau tốt nghiệp;

 Khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức
tạp, học tập suốt đời;
 Lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt;

 Có cơ hội làm việc tại các nước tiên tiến với nền nông
nghiệp hiện đại: Nhật Bản, Autralia, Mỹ, Canada, ...

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản
và chuyên sâu về Chăn nuôi như: Chăn nuôi gia súc, gia
cầm, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vật nuôi; vệ sinh an
toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường chăn nuôi; kiến
thức thú y liên quan tới vật nuôi, ... Để có thể:
 Xây dựng được chương trình phát triển chăn nuôi,
thực hành tốt các kỹ năng nghề nghiệp về giống,
thức ăn, thú y;
 Thực hiện tốt quy trình chăn nuôi và kiểm soát bệnh
tật tại cơ sở sản xuất;
 Nghiên cứu, chọn lựa và chuyển giao kỹ thuật, công
nghệ ngành Chăn nuôi và sản xuất, ...
 Tổ chức quản lý điều hành tốt đơn vị sản xuất (trang
trại, doanh nghiệp), ...
 Xây dựng được mô hình chăn nuôi và đánh giá hiệu
quả bền vững của mô hình ở các cấp.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

100% GV Khoa có trình độ Thạc sỹ
trở lên

Kinh nghiệm thực tế lâu năm

Kỹ năng sư phạm tốt

Nhiệt huyết,
trách nhiệm cao

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 Cơ quan quản lý nhà nước: Bộ Nông nghiệp
và PTNT, Cục (Chi cục) Quản lý chất lượng,
Phòng Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông
tại xã, huyện, tỉnh, ...
 Cơ sở giáo dục: Đại học, Cao đẳng, Trung học,
Dạy nghề, ...
 Các viện nghiên cứu: Viện Chăn nuôi, Viện
Thú y, Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện
CNSH, Viện Di truyền, ...
 Các doanh nghiệp trong và người nước thuộc
lĩnh vực đào tạo: Sản xuất, kinh doanh thức ăn
chăn nuôi, kinh doanh thuốc thú y, ...
 Các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ,
quốc tế về lĩnh vực chăn nuôi, nông nghiệp, ...

MỘT SỐ MÔ HÌNH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

Mô hình chăn nuôi gà

MỘT SỐ MÔ HÌNH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI (2)

Mô hình chăn nuôi lợn công nghiệp

MỘT SỐ MÔ HÌNH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI (3)

Trang trại nuôi gà công nghiệp đẻ trứng

MỘT SỐ MÔ HÌNH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI (4)

Trang trại chăn nuôi bò sữa

MỘT SỐ MÔ HÌNH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI (5)

Mô hình chăn nuôi vịt

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN
NGÀNH CHĂN NUÔI ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Học tập, thực tế

Thực hành tiêm phòng
cho vật nuôi

Thực hành tại trang trại

Thực hành kỹ thuật trại

