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I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo tiến sĩ có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp; có khả 

năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ 

sản; có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới về khoa học và công 

nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

-    Cung cấp các kiến thức nâng cao trong các lĩnh vực: công nghệ nuôi trồng thủy 

sản, di truyền và chọn giống thủy sản, dịch tễ bệnh động vật thủy sản, công nghệ sản xuất 

giống và nuôi thương phẩm cá biển, công nghệ sản xuất giống và nuôi các đối tượng thủy 

sản nước ngọt và lạnh, quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, dinh dưỡng và thức 

ăn trong nuôi trồng thủy sản, Bệnh truyền nhiễm trên động vật thuỷ sản và cơ chế phát 

sinh bệnh, miễn dịch học và vắc xin, công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm giáp 

xác... 

-    Có khả năng cập nhật, phát hiện và đề xuất các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh 

vực nuôi trồng thủy sản. 

-     Nắm vững phương pháp nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, tập hợp và tổ 

chức thực hiện các chương trình nghiên cứu. 

2. Chuẩn đầu ra  

2.1. Kiến thức 

Vận dụng được khối kiến thức chung để lý giải và lập luận những vấn đề thực tiễn 

xã hội đặt ra cho ngành nuôi trồng thủy sản; 

Nghiên cứu, áp dụng và phát triển được kiến thức chuyên ngành trong nuôi trồng, 

dinh dưỡng, quản lí sức khỏe động vật thủy sản và quản lí nguồn lợi thủy hải sản;  



Xây dựng và phát triển được kiến thức chuyên ngành và thực tiễn để phân tích, 

tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng 

thủy sản; 

Giải thích, đánh giá, phân tích được chiến lược, xây dựng các chương trình, dự án, 

kế hoạch và đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn trong công tác nghiên cứu chọn tạo 

giống các loài thủy sản nước ngọt, mặn, lợ; phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy 

sản; ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn và an ninh lương thực thực phẩm; và hiệu quả 

cho các nghiên cứu và tổ chức sản xuất. 

Có khả năng tổng hợp và phân tích các yếu tố liên quan đến chuyên ngành như: 

hoạch toán lợi nhuận, bối cảnh xã hội, yếu tố rủi do, thông tin bất lợi… đến hoạt động sản 

xuất của ngành thủy sản, liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.  

Nghiên cứu, áp dụng và phát triển được các kiến thức chuyên ngành để thiết lập, 

xây dựng và triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, hình thành 

năng lực sáng tạo, phát triển nghề nghiệp trong tương lai.  

Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến, toàn diện thuộc lĩnh vực nuôi trồng 

thủy sản; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan 

trọng trong học thuật, phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành nuôi trồng 

thủy sản. 

Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường, tư duy 

mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp 

phát sinh liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. 

2.2. Kỹ năng 

Thực hiện thành thạo và chuyên nghiệp các kỹ thuật hiện đại phục vụ nghiên cứu 

nuôi trồng thủy sản. 

Có khả năng khai thác, tổng hợp kiến thức chuyên môn về nuôi trồng thủy sản, 

phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học thuộc chuyên ngành đã 

được đào tạo ứng dụng kiến thức và hiểu biết vào thực tiễn sản xuất. 

Có kỹ năng tự lập kế hoạch, phân tích, quản lí, tổ chức điều hành các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; Nghiên cứu khoa học độc lập; sử 

dụng thành thạo chuyên nghiệp các công cụ, trang thiết bị phục vụ cho học tập và nghiên 

cứu sâu về nuôi trồng thủy sản. 

Xây dựng, đánh giá, phản biện các dự án thủy sản, thú y, các kết quả nghiên cứu 

của các đề tài cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước về nuôi trồng thủy sản hoặc có liên quan 

đến chuyên ngành;  

Có kỹ năng thuyết trình về lĩnh vực chuyên môn cụ thể, sử dụng thành thạo các 

phương tiện giao tiếp, phương tiện truyền thông hợp tác và làm việc với cộng đồng, có 

khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;  



Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, tin học ứng dụng và sử dụng 

thành thạo Internet trong cập nhật và xử lý thông tin;  

Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên môn, trình độ tiếng anh đạt B2 - 

khung châu Âu hoặc tương đương. 

2.3. Thái độ, năng lưc tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong 

quá trình giải quyết công việc. 

Đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các 

sáng kiến. 

Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế. 

Có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng đến định hướng phát triển chiến lược 

của tập thể. 

Có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc 

chắn về khoa học và thực tiễn. 

Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, 

phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.  

2.4. Vị trí làm việc của nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp 

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ngành Nuôi trồng thuỷ sản có khả năng 

đảm nhiệm công tác quản lý và nghiên cứu tại các: 

- Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, các Bộ liên quan; Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm 

khuyến nông tại các tỉnh, huyện… trạm khuyến nông và các bộ, sở, ban ngành liên quan;  

- Viện nghiên cứu: Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản, Viện Khoa học Nông 

nghiệp, Viện Hải dương học, Viện Di truyền…;  

- Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề…;  

- Doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất thức ăn thuỷ sản, sản xuất và chế 

biến thuỷ hải sản: nhà nước, nước ngoài, liên doanh, tư nhân;  

- Tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, quốc tế…;  

- Các cơ sở khác liên quan đến chuyên ngành đào tạo 

2.5.  Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ 

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, người học có thể tiếp 

tục học và nghiên cứu ở trình độ sau tiến sĩ (Postdoc) về thủy sản, thú y, chăn nuôi tại các 

cơ sở trong và ngoài nước. 

2.6. Các chương trình, tài liệu, chuẩn gốc quốc tế đã tham khảo  



Bộ Tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network) 

3. Yêu cầu đối với người dự tuyển 

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng được các điều kiện sau: 

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên. 

- Có đủ sức khỏe để học tập 

- Có bằng thạc sĩ đúng hoặc gần với ngành đăng ký dự tuyển; 

- Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh 

vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt 

được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời 

gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị 

của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau 

khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn. 

- Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư 

hoặc học vị tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với thí sinh và am hiểu lĩnh 

vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có 

những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về: 

 Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ  nghiên cứu khoa học, trình 

độ chuyên môn của người dự tuyển; 

 Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm 

nghiên cứu sinh. 

- Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng 

trên tạp chí khoa học hoặc kỷ  yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có 

phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng 

chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

 Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài 

cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng 

trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

 Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở 

đào tạo của Việt Nam cấp; 

 Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS 

(Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và 

Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến 

ngày đăng ký dự tuyển; 

 Chứng chỉ ngoại ngữ của những trung tâm khảo thí ngoại ngữ trong 

nước có uy tín, có kết quả đánh giá năng lực người học tương đương với 

kết quả đánh giá của các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế, sau khi 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá và công nhận, có giá trị sử dụng 

trong đào tạo nghiên cứu sinh. 



- Về kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 

chuyên môn đăng ký dự tuyển, kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ (tính từ ngày ký quyết 

định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự tuyển. 

- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với quá trình đào tạo theo quy định của Viện 1 

(đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không 

hoàn thành luận án tiến sĩ). 

4. Điều kiện tốt nghiệp 

Tối đa 3 năm, các nghiên cứu sinh ngành đúng, phù hợp phải hoàn thành 90 tín chỉ 

bao gồm cả luận văn tốt nghiệp, các nghiên cứu sinh ngành gần phải hoàn thành 99 tín 

chỉ bao gồm cả luận văn tốt nghiệp. 

5. Chương trình đào tạo 

5.1. Các học phần bổ sung 

Chương trình đào tạo tiến sĩ cần thỏa mãn yêu cầu được quy định trong thông tư 

số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ tiến sĩ. 

Các học phần bổ sung là các học phần giúp nghiên cứu sinh có đủ kiến thức và 

trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của nghiên cứu sinh. 

- Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sỹ ngành đúng (nuôi trồng thủy sản) 

không cần học các học phần bổ sung, chuyển đổi. 

- Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ ngành gần (Công nghệ sinh học, 

Sinh học, Khoa học sinh học biển ứng dụng, Sinh học ứng dụng, Thủy sinh vật 

học, Chăn nuôi -Thú y, Kỹ thuật Khai thác thủy sản, Quản lý môi trường và 

nguồn lợi thủy sản, Dịch tễ học thủy sản...): Nghiên cứu sinh phải hoàn thành 

tối thiểu 9 tín chỉ các học phần bổ sung, chuyển đổi thuộc các học phần ở trình 

độ thạc sỹ thuộc ngành/chuyên ngành tương ứng. Các học phần chuyển đổi này 

có thể được cơ sở đào tạo xem xét học, miễn trên cơ sở các môn học đã hoàn 

thành trong chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ. 

- Nghiên cứu phải hoàn thành các học phần bổ sung và chuyển đổi trong 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển nghiên cứu sinh. 

Bảng 1. Khung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

Nội dung Ngành đúng, phù hợp Ngành gần 

Học phần bổ sung, chuyển đổi 0 9TC 

Học phần trình độ Tiến sĩ 10TC 10TC 

Chuyên đề tiến sĩ 2 x 2TC 2 x 2TC 



Tiểu luận tổng quan 1 x 2TC 1 x 2TC 

Nghiên cứu khoa học 2 bài báo (4TC) 2 bài báo (4TC) 

Luận án Tiến sĩ 70TC 70TC 

Tổng 90TC 99TC 

Bảng 2: Các học phần bổ sung của nghiên cứu sinh đã học chuyên ngành gần  

TT Mã học phần Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

1 TSNT 501 Công nghệ Nuôi trồng thủy sản 3 

2 TSBL 502 Bệnh lý học thú y 3 

3 TSSL 503 Sinh lý động vật thuỷ sản 3 

5.2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 

5.2.1. Các học phần ở trình độ tiến sĩ 

Bảng 3: Các học phần ở trình độ tiến sĩ 

TT Mã học phần Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

I Học phần bắt buộc 6 

1 TSTN 601 
Thiết kế thí nghiệm và xác suất thống kê nâng cao trong 

nuôi trồng thuỷ sản với R 
2 

2 TSCG 602 Di truyền và chọn giống thuỷ sản 2 

3 TSDT 603 Dịch tễ bệnh động vật thuỷ sản 2 

II Học phần tự chọn (chọn 2 học phần) 4 

1 TSNB 604 Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá biển 2 

2 TSNN 605 
Công nghệ sản xuất giống và nuôi các đối tượng thuỷ 

sản nước ngọt, nước lạnh 
2 

3 TSMT 606 Quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản 2 

4 TSDD 607 Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản 2 

5 TSTN 608 
Bệnh truyền nhiễm trên động vật thuỷ sản và cơ chế 

phát sinh bệnh 
2 

6 TSTK 609 Công nghệ sinh học thuỷ sản 2 

7 TSMD 610 Miễn dịch học và vắc xin 2 
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8 TSNG 611 
Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm giáp 

xác  
2 

9 TSHS612 Thủy hải sản bền vững và đảm bảo dinh dưỡng 2 

III Tiểu luận tổng quan 2 

IV Danh mục hướng chuyên đề (chọn 2 trong các hướng chuyên đề) 4 

1 Quản lý bệnh động vật thuỷ sản 

- Bệnh vi rút 

- Bệnh vi khuẩn 

- Bệnh ký sinh trùng 

- Bệnh nấm 

- Bệnh do phi sinh vật 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 Sử dụng thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản 

- Hiện trạng sử dụng và quản lý thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học 

trong nuôi trồng thủy sản 

- Thuốc kháng sinh và hiện tượng kháng thuốc trong nuôi trồng 

thủy sản 

- Tồn dư thuốc thú y trong các sản phẩm động vật thủy sản 

 

 

2 

2 

2 

3 Công nghệ nuôi trong nuôi trồng thuỷ sản 2 

4 
Quản lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản 2 

5 Di truyền và chọn giống thuỷ sản 2 

6 Ứng dụng sử dụng chế phẩm probiotics, prebiotics và vắc xin trong nuôi 

trồng thủy sản 
2 

V Luận án 70 

5.2.2. Mô tả học phần 

Mô tả học phần bổ sung 

TSNT 501: Công nghệ nuôi trồng thủy sản 

Môn học trang bị bổ sung cho học viên những kiến thức cơ bản về: lĩnh vực, thủy 

vực và hệ thống nuôi trồng thủy sản, các ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, 

tác động công nghệ nuôi trồng đến các hệ sinh thái, môi trường, dịch bệnh thủy sản nhằm 

quản lý và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. 

TSBL 502: Bệnh lý học thú y 
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Môn học tập trung vào sinh lý bệnh; viêm; rối loạn chuyển hoá các chất; rối loạn 

điều hoà thân nhiệt; rối loạn hệ thống máu; sinh lý bệnh hệ thống tuần hoàn, tiêu hoá, hô 

hấp, tiết niệu, nội tiết, gan; tổn thương cơ bản ở tế bào, mô; thoái hoá mô; viêm và điều 

trị vết thương; bệnh lý học các cơ quan hệ thống: hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, tiêu hoá, tiết 

niệu, sinh dục, cơ, xương, hệ thần kinh, các cơ quan nội tiết; bệnh lý học các bệnh vi 

khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, độc chất, thiếu dinh dưỡng.  

 

TSSL 503: Sinh lý động vật thủy sản 

Môn học trang bị bổ sung cho học viên những kiến thức cơ bản về tổng quan đặc 

điểm cơ thể sống, sự khác nhau giữa động vật dưới nước và trên cạn. Môn học sẽ bao 

gồm các khái niệm về sinh lý máu, sinh lý hô hấp các yếu tố môi trường, độc chất ảnh 

hưởng đến sự hô hấp của cá tôm; hoạt tính các men tiêu hoá ở dạ dày và ruột cá, các quá 

trình hấp thu và chuyển hoá các dưỡng chất trong cơ thể cá, giáp xác; chức năng của các 

hormone liên quan đến quá trình tăng trưởng và sinh sản của cá, giáp xác. 

Mô tả học phần bắt buộc 

TSTK 601: Thiết kế thí nghiệm và xác suất thống kê nâng cao trong nuôi trồng 

thuỷ sản với R 

Môn học trang bị bổ sung cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 

phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp thiết kế thí nghiệm và những kiến thức 

nâng cao về: phân tích đa biến, phân tích tỉ lệ sống, phân tích mô hình, phân tích thống kê 

theo thiết kế thí nghiệm, cách thuyết minh và giải thích số liệu và kết quả, và cách sử 

dụng phần mềm R để chạy các phân tích thống kê. 

TSCG 602: Di truyền và chọn giống thuỷ sản 

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về di truyền 

và chọn giống thủy sản, giúp học viên hiểu được vai trò của đa dạng di truyền và phương 

pháp đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen. Bên cạnh đó, học viên sẽ được cung cấp kiến 

thức về cấu trúc di truyền quần thể, định danh loài, sự tiến hóa phân tử và mối quan hệ 

phát sinh loài. Đồng thời, môn học đề cập tới một số thành công của ứng dụng di truyền 

trong chọn giống và bảo tồn nguồn gen thuỷ sản. 

TSDT 603: Dịch tễ bệnh động vật thuỷ sản 

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về dịch tễ học như khái 

niệm về dịch tễ học, các thông số đo lường dịch tễ học, dịch tễ học các bệnh truyền 

nhiễm trên động vật thuỷ sản, phương pháp nghiên cứu dịch tễ học mô tả, phương pháp 

nghiên cứu dịch tễ học can thiệp, phương pháp nghiên cứu dịch tễ học phân tích. 

Mô tả học phần tự chọn 

TSCB 604: Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá biển 

 Môn học cung cấp cho người học các kiến thức chuyên sâu về cơ sở khoa học của 

các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá biển cũng như hiện 
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trạng nuôi cá biển trên thế giới và ở Việt Nam. Đồng thời những tiến bộ về khoa học 

công nghệ, các mô hình sản xuất tiên tiến cũng được cập nhật và giới thiệu cho người 

học.   

TSNN 605: Công nghệ sản xuất giống và nuôi các đối tượng thuỷ sản nước ngọt, 

nước lạnh 

 Môn học trang bị bổ sung cho học viên những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu 

về: Đặc điểm sinh học đặc biệt là sự phát triển tuyến sinh dục và chu kỳ thành thục của 

một số loài cá nuôi quan trọng trong môi trường nước ngọt và nước lạnh. Kỹ thuật nuôi 

vỗ, chăm sóc, quản lý đàn cá bố mẹ; công nghệ sản xuất giống, nguyên lý và kỹ thuật 

sinh sản nhân tạo; kỹ thuật ương nuôi và vận chuyển cá hương, cá giống; cũng như công 

nghệ nuôi một đối tượng thủy sản nước ngọt và nước lạnh. Từ đó có kỹ năng tổng hợp, 

phân tích thông tin và giải quyết các vấn đề thực tiễn gặp phải trong sản xuất giống và 

nuôi thương phẩm một cách độc lập, sáng tạo. 

TSMT 606: Quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản 

 Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về môi trường 

nước trong nuôi trồng thuỷ sản và biện pháp quản lý môi trường nước nhằm nâng cao sức 

khoẻ cho động vật thuỷ sản. 

TSDD 607: Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản  

 Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sinh lý tiêu hóa, nhu 

cầu dinh dưỡng, nguyên liệu và thức ăn của động vật thủy sản và biện pháp quản lý cho 

ăn để đạt hiệu quả nuôi cao nhất. 

TSBT 608: Bệnh truyền nhiễm trên động vật thuỷ sản và cơ chế phát sinh bệnh  

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức sâu về các tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm như ký sinh trùng, vi khuẩn, vi rút thường gặp và gây tác hại trên đối tượng 

động vật thủy sản và cơ chế phát sinh bệnh của chúng. Học phần đồng thời cung cấp các 

thông tin cập nhật trong vòng 5 năm tính đến thời điểm giảng dạy về bệnh truyền nhiễm 

trên động vật thuỷ sản, bao gồm bệnh mới nguy hiểm thường gặp, tác nhân gây bệnh, dấu 

hiệu bệnh lý, tác hại, phương thức lan truyền, cách nhận biết phát hiện bệnh và biện pháp 

phòng trị. 

TSCN 609: Công nghệ sinh học thuỷ sản 

Môn học trang bị bổ sung cho học viên những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu 

về công nghệ sinh học và ứng dụng của công nghệ sinh học trong quản lý dịch bệnh, 

quản lý môi trường nuôi, di truyền chọn giống và quản lý nguồn lợi thủy sản. Từ đó có kỹ 

năng tổng hợp, phân tích thông tin và giải quyết các vấn đề thực tiễn gặp phải trong 

nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học nhằm phát triển ngành nuôi trồng thủy sản 

một cách độc lập, sáng tạo. 

TSMD 610: Miễn dịch học và vắc xin 
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Môn học cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quan về hệ miễn dịch của các đối 

tượng nuôi trồng thủy sản. Những nguyên tắc chung và cơ chế đáp ứng của miễn dịch 

không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu. Việc phát triển về vắc-xin, các loại vắc xin, cơ chế 

hoạt động của vắc xin và các chất kích thích đáp ứng miễn dịch ở động vật thủy sản sẽ 

được đề cập. Ngoài ra, một số loại vắc xin thương mại đang được sử dụng rộng rãi trong 

nuôi trồng thủy sản cũng được giới thiệu trong môn học này.       

TSNG 611: Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm giáp xác 

Môn học nhằm cung cấp cho nghiên cứu sinh những thông tin chung và chuyên 

sâu về công nghệ nuôi và sản xuất giống một số loài giáp xác có giá trị kinh tế, đồng thời 

cung cấp thêm về các hướng nghiên cứu, cơ hội thuận lợi và những khó khăn thách thức 

của nghề nuôi giáp xác hiện nay. Mặc khác giúp cho các nghiên cứu sinh ôn lại các đặc 

điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống, ương và nuôi các loại giáp xác có giá trị kinh tế.             

TSBV612: Thủy hải sản và dinh dưỡng 

Môn học nhằm cung cấp cho nghiên cứu sinh cái nhìn tổng quan về thủy sản bền 

vững và an ninh dinh dưỡng, đồng thời giúp học viên nắm được nhu cầu dinh dưỡng của 

con người, xác định các bệnh do thiếu hụt/dư thừa dinh dưỡng ở người, nắm được giá trị 

dinh dưỡng của cá và các loại thủy hải sản, xác định được các sản phẩm thủy sản và vai 

trò của chúng trong an ninh lương thực, hiểu được quy trình chứng nhận và an ninh thủy 

sản.  

5.2.3. Tiểu luận tổng quan 

Quy định 

Bài tiểu luận tổng quan, tương đương 2 tín chỉ, được nghiên cứu sinh trình bày về 

tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án. Nghiên cứu sinh thể hiện 

khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và 

ngoài nước về vấn đề liên quan mật thiết đến đề tài luận án, chỉ ra những vấn đề còn tồn 

tại mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Bài tiểu luận không quá 15 trang A4, 

cách dòng 1,5; phần trình bày bằng PowerPoint không quá 20 phút. 

Tiêu chí đánh giá 

Tiêu chí đánh giá tiểu luận tổng quan (theo thang điểm 10) 

- Chất lượng thông tin chuyên môn:  5 điểm 

- Chất lượng trình bày:                       2 điểm 

- Trả lời câu hỏi của hội đồng:            3 điểm  

5.2.4. Chuyên đề 

Quy định 

Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan 

trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giúp 

nghiên cứu sinh giải quyết một số nội dung của đề tài luận án.  
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Nghiên cứu sinh phải viết các chuyên đề (mỗi chuyên đề không quá 15 trang A4, 

cách dòng 1,5) và trình bày bằng PowerPoint (không quá 20 phút) trước Hội đồng đánh 

giá chuyên đề. 

Mô tả hướng chuyên đề 

- Quản lý bệnh động vật thuỷ sản 

Tình hình về nghiên cứu và quản lý bệnh động vật thuỷ sản, cụ thể bao gồm các 

bệnh vi rút, bệnh vi khuẩn, bệnh nấm, bệnh ký sinh trùng và bệnh do phi sinh vật. Đối với 

từng nhóm bệnh đề cập tới tác nhân gây bệnh, đối tượng và giai đoạn xuất hiện bệnh, các 

yếu tố nguy cơ liên quan và các biện pháp phòng trị bênh. 

 

 

- Quản lý thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản 

Hiện trạng sử dụng và quản lý thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng 

thủy sản; Các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học được phép sử dụng, hạn chế sử 

dụng và cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam và trên thế giới; Biện pháp 

quản lý việc sử dụng thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản; 

Hiện tượng kháng thuốc, cơ chế hình thành tính kháng đa thuốc, tốc độ lây truyền, tính 

kháng kháng sinh của từng vi khuẩn với các nhóm kháng sinh trong từng bệnh cụ thể, 

biện pháp khắc phục; Sự tồn dư thuốc thú y trong sản phẩm thuỷ sản, tác hại chính đối 

với người sử dụng, và biện pháp khắc phục.   

- Công nghệ nuôi trong nuôi trồng thuỷ sản 

 Hiện trạng các công nghệ nuôi trong nuôi trồng thuỷ sản; phân tích các công nghệ 

nuôi tiên tiến trên thế giới và trong nước, những điểm mạnh và điểm hạn chế của từng 

công nghệ; điều kiện áp dụng của từng công nghệ trong điều kiện nuôi trồng thuỷ sản ở 

Việt Nam. 

-   Dinh dưỡng và quản lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản 

Vai trò của dinh dưỡng và môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản; sự tác động của 

dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, phát triển, sinh sản và khả năng chống chịu bệnh của đối 

tượng thuỷ sản; việc quản lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản. 

- Di truyền và chọn giống thuỷ sản 

Di truyền số lượng, di truyền phân tử và ứng dụng di truyền trong chọn giống thuỷ 

sản theo hướng sinh trưởng, chống chịu với điều kiện bất lợi (chịu lạnh), chọn giống theo 

hướng kháng bệnh; Những thành tựu nổi bật của ứng dụng di truyền trong chọn giống 

thuỷ sản ở Việt Nam và trên thế giới. 

- Ứng dụng chế phẩm probiotics and prebiotics trong nuôi trồng thủy sản 



Khái niệm, vai trò của probiotics, prebiotics và vắc xin; cơ chế tác dụng của 

probiotics, prebiotics và vắc xin đối với động vật thuỷ sản; các loại probiotics, prebiotics 

và vắc xin đã và đang được nghiên cứu ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. 

Tiêu chí đánh giá (theo thang điểm 10) 

- Chất lượng thông tin chuyên môn:  5 điểm 

- Chất lượng trình bày:                       2 điểm 

- Trả lời câu hỏi của hội đồng:            3 điểm  

5.2.5. Nghiên cứu khóa luận  

Nghiên cứu khoa học 

Nghiên cứu khoa học là giai đoạn đặc thù, mang tính bắt buộc trong quá trình 

nghiên cứu thực hiện luận án tiến sĩ. Mỗi nghiên cứu sinh phải thực hiện một đề tài luận 

án dưới dạng nghiên cứu, điều tra, thí nghiệm để bổ sung các dữ liệu cần thiết, để từ đó 

nghiên cứu sinh đạt tới tri thức mới hoặc giải pháp mới. Đây là các cơ sở quan trọng nhất 

để nghiên cứu sinh viết luận án tiến sĩ. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học phải phù hợp với mục tiêu của luận án tiến sĩ. 

Nghiên cứu sinh phải đảm bảo về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên 

cứu khoa học của mình, chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc 

tế. 

Thời gian nghiên cứu khoa học phải được bố trí trong thời gian đào tạo trình độ 

tiến sĩ. Nếu vì lý do khách quan hay chủ quan, việc nghiên cứu khoa học không thể  hoàn 

thành trong thời gian dự kiến thì để đảm bảo chất lượng luận án, nghiên cứu sinh được 

đăng ký kéo dài thời gian nghiên cứu. Các chi phí đào tạo trong thời gian kéo dài nghiên 

cứu do nghiên cứu sinh chịu hoặc đơn vị cử đi học hoặc cơ sở đào tạo hỗ trợ nếu có điều 

kiện.  

Bài báo khoa học 

Nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu 

+ 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa 

học thuộc danh mục các tạp chí ISI hoặc Scopus. 

+ hoặc 02 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện 

+ hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện  

Bảng 4: Danh sách các tạp chí chuyên ngành nghiên cứu sinh công bố công trình 

TT Tên tạp chí Cơ quan xuất bản 

1 

Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc 

gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ 

tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, 

Tây Ban Nha. 

  



2 

Các tạp chí khoa học nước ngoài khác do 

Hội đồng Chức danh giáo sư ngành quyết 

định  

  

3 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

4 Khoa học và phát triển 
Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 

5 
Journal of Sciences VNU (tên cũ: Tạp chí 

Khoa học - KHTN) 
Đại học Quốc gia Hà nội 

6 Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 

7 Khoa học Đại học Huế 

8 Khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên 

9 Khoa học & Công nghệ 
Viện Khoa học và công nghệ 

Việt Nam 

10 Sinh học 
Viện Viện Khoa học và công 

nghệ Việt Nam 

11 Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y Hội Thú y Việt Nam 

12 Tạp chí công nghệ sinh học Viện công nghệ sinh học 

13 Chăn nuôi Hội Chăn nuôi 

14 Dược liệu Viện Dược liệu 

15 Hoạt động khoa học Bộ Khoa học và Công nghệ 

16 Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 

17 Khoa học Trường Đại học Vinh 

18 Khoa học công nghệ thủy sản Trường Đại học Nha Trang 

19 Advanced in Natural Sciences Viện Khoa học và công nghệ 

Việt Nam 

20 Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt 

Nam 

Viện Y học cổ truyền 

21 Nghiên cứu y học Đại học Y Hà Nội 

22 Y học Việt Nam Tổng hội Y dược học 

Luận án tiến sĩ 



Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính 

nghiên cứu sinh, có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc 

giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực 

nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế - xã 

hội. 

Luận án phải có những đóng góp mới về mặt học thuật, được trình bày bằng ngôn 

ngữ khoa học, vận dụng những lý luận cơ bản của ngành khoa học để phân tích, bình luận 

các luận điểm và kết quả đã đạt được trong các công trình nghiên cứu trước đây liên quan 

đến đề tài luận án, trên cơ sở đó đặt ra vấn đề mới, giả thuyết mới có ý nghĩa hoặc các 

giải pháp mới để giải quyết các vấn đề đặt ra của luận án và chứng minh được bằng 

những tư liệu mới. Tác giả luận án phải có cam đoan danh dự về công trình khoa học của 

mình. Khuyến khích nghiên cứu sinh viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh. 

Luận án tiến sĩ có khối lượng không quá 150 trang A4, không kể phụ lục, trong đó 

có ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu 

sinh. Cấu trúc của luận án tiến sĩ bao gồm: mở đầu; tổng quan tình hình nghiên cứu, mục 

tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu; cơ sở lý luận và giả thuyết khoa học; phương pháp nghiên 

cứu; kết quả nghiên cứu, bàn luận; kết luận và kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo; 

danh mục các công trình đã công bố của tác giả có liên quan đến đề tài luận án; danh mục 

tài liệu tham khảo và phụ lục. 

Luận án tiến sĩ phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ. 

Hình thức luận án phải được trình bày theo quy định của Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thuỷ sản 1 qua hai cấp: Cấp cơ sở và Cấp Viện. 

 

 




