TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN THÚ Y
Giới thiệu chung:

Hợp tác trong và ngoài nước

Bộ môn Thú y phụ trách đào tạo 2 chuyên ngành: Thú y và Dược Thú y;
bao gồm 4 phòng thí nghiệm trong đó có 1 bệnh xá Thú y được trang bị
nhiều phương tiện hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu.

Trong nước:

Bộ môn có các nhóm chuyên môn về: vi khuẩn học, virus học, ký sinh
trùng học, miễn dịch học, bệnh học gia súc, gia cầm, dược lý học, công
nghệ sinh học, bệnh thú cảnh, sản khoa & gieo tinh nhân tạo và công
nghệ sinh sản. Tổng số viên chức & người lao động của Bộ môn là 27,
trong đó có 8 Phó Giáo sư (2 Nhà giáo ưu tú), 13 tiến sĩ, 12 thạc sĩ (4 thạc
sĩ đang học nghiên cứu sinh ở nước ngoài) và 2 kỹ sư Thú Y.
Đào tạo
02 Trình độ đại học: Ngành Thú y và Dược Thú y
01 Trình độ thạc sĩ: Ngành Thú y
01 Trình độ tiến sĩ: Ngành Bệnh lý học và
chữa bệnh vật nuôi
Hiện tại Bộ môn đang quản lý:
852 sinh viên đại học
43 học viên cao học
16 nghiên cứu sinh
Đặc biệt Sinh viên có thể tham gia chương trình giảng dạy bằng tiếng
anh hợp tác với công ty De Heus

-

Đại học Nông Lâm Tp HCM

-

Viện Thú Y

-

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-

Viện Chăn nuôi

-

Đại học Nông nghiệp Huế

-

Đại học Tây Nguyên

-

Đại học Thái Nguyên

-

Mạng lưới các trường Đại học Một sức khỏe Việt Nam

-

Các công ty sản xuất thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi như Vemedim, De Heus,
Emivest, Nanovet, CP, GreenFeed, Japfa, CJ, Anova…

Ngoài nước:
- Viện Thú y quốc gia Nhật Bản
- Đại học Công Nông Tokyo Nhật Bản
- Đại học Tokyo - Nhật Bản
- Đại học Nông nghiệp Uppsala - Thụy Điển
- Đại học Osaka – Nhật Bản
- Đại học phủ Osaka – Nhật bản
- Đại học Putra – Malaysia
- Đại học Oxford – Anh
- Đại học Chulalongkorn - Thái Lan

Đề tài các cấp (2015-2018):
02 đề tài cấp Bộ
02 đề tài cấp Tỉnh
08 đề tài cấp Trường
05 đề tài khác
Xuất bản (2015-2018):
24 bài báo quốc tế
150 bài báo trong nước
14 sách, giáo trình

- Đại học Bonn – Đức
- Đại học Vrije Universiteit Brussels
- Đại học Ghent – Bỉ
- Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Nhật Bản ( JIRCAS)

Cơ hội việc làm của Sinh viên sau tốt nghiệp

Các lĩnh vực nghiên cứu
- Ứng dụng kỹ thuật cao để phát hiện và nhận biết các tác nhân gây bệnh trên động vật;
công nghệ sinh sản trên động vật ở ĐBSCL
- Nghiên cứu vi sinh vật và phát triển nguồn dược liệu điều trị bệnh động vật
- Quản lý dịch bệnh gia súc, gia cầm
- Nghiên cứu làm giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi.
- Các Cty kinh doanh thuốc Thú y, vaccine, thức ăn gia súc, công ty giống vật nuôi, các
trang trại,…

Sinh viên có thể rút ngắn thời gian học còn 4 – 4,5 năm; sau tốt nghiệp có cơ hội làm
việc tại:
- Cục Thú Y, Viện Thú Y, Sở Nông Nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Chi cục
Chăn nuôi và Thú y, Trạm Chăn nuôi - Thú y;
- Các viện nghiên cứu khoa học, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên
nghiệp;
- Tham gia các chương trình hoặc dự án nghiên cứu chuyên môn Thú y, Dược Thú y và
Chăn nuôi
- Các Cty kinh doanh thuốc Thú y, vaccine, thức ăn gia súc, công ty giống vật nuôi, các
trang trại,…
Nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc học lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong
hoặc ngoài nước

Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu
Cấp Bộ:
1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh dại (Rabies) trên động vật ở một số tỉnh thành ĐBSCL (2016-2018). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Ngọc Bích
2. Nghiên cứu tình hình dịch tễ dệnh do Escherichia coli trên vịt ở ĐBSCL, và đề xuất biện pháp phòng trị (2016-2018). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Thị Việt
Thu
ODA
1. Ứng dụng kỹ thuật phân tử phát hiện và nhận biết các tác nhân gây bệnh trên động vật ở ĐBSCL, Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ.
2. Nghiên cứu về vi sinh vật và dược lý trong điều trị bệnh vật nuôi. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Ngọc Bích
Hình ảnh hoạt động của Giảng viên và Sinh viên
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Hoạt động nghiên cứu của cán bộ

CLB One Health – Một sức khỏe

Giao lưu, trao đổi Sinh viên tại
Nhật Bản

Đưa sinh viên tham quan thực tế tại
Đà Lạt

Hoạt động ngoại khóa
của Sinh viên

Giao lưu, trao đổi cán bộ tại
Malaysia

Chương trình trao học bổng cho
Sinh viên

Website bộ môn: https://coa.ctu.edu.vn/bmty.html
Liên hệ: PGS.TS. Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, Khu 2, đường 3/2, TP. Cần Thơ. Tel: 0972 100857; Email: tnbich@ctu.edu.vn

