
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
  

Tên nghề:     Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm (nước ngọt)  
Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

Hình thức đào tạo: Chính quy  

Đối tượng tuyển sinh: Người học có đủ sức khỏe, có trình độ văn hóa phù hợp  

Thời gian đào tạo:  03 tháng  

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung:  
Trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn và năng lực làm việc nghề KT Nuôi cá thương 

phẩm nước ngọt.  

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có 

lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi 

tốt nghiệp có khả năng tự tạo việc làm về nghề kỹ thuật Nuôi cá thương phẩm nước ngọt.  

1.2. Mục tiêu cụ thể:  
* Về kiến thức  

- Trình bày được các hình thức nuôi cá nước ngọt  

- Trình bày được các yếu tố môi trường trong ao nuôi trồng cá nước ngọt  

- Phân tích được nhu cầu dinh dưỡng của cá cũng như đặc điểm tính ăn của cá nuôi   

- Phân tích được kỹ thuật nuôi cá thâm canh  

- Phân tích được đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt  

- Phân tích được kỹ thuật xử lý và đánh giá chất lượng nước ao nuôi cá  

- Trình bày được các bệnh thường gặp ở cá nuôi cũng như kỹ thuật phòng trị bệnh  

* Về kỹ năng:  

- Thực hiện được quy trình kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt   

- Chăm sóc được cá ở các thời kỳ đúng kỹ thuật và năng suất.  

-  Học viên có khả năng đảm nhiệm vị trí của nghề Nuôi cá nước ngọt   

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, yêu nghề.  

- Có tinh thần học tập nghiêm túc, siêng năng  

- Có ý thức và tác phong công nghiệp của nghề Nuôi cá nước ngọt  

2. Nội dung chương trình:  

Mã  

MH, 

MĐ  

Tên môn học, mô đun  

 Thời gian   

Số tín 

chỉ  Tổng 

số  
LT  TH  KT  

MH 01  Tổng quan về nghề nuôi cá nước ngọt  1  10  7  2  1  

MH 02  Dinh dưỡng cá  1  5  5  0  0  

MH 03  Kỹ thuật nuôi cá thâm canh  1  5  4  0  1  

MH 04  
Đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài 

cá nước ngọt  
1  35  23  10  2  

MH 05  
Quản lý chất lượng nước trong nuôi cá nước 

ngọt  
1  30  25  4  1  

MH 06  
Một số bệnh thường gặp và biện pháp chẩn đoán 

phòng trị cho cá nuôi  
1  15  10  4  1  

MĐ 07  Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt  8  230  25  195  10  

  Cộng  14  330  99  215  16  

 


