BẢN TIN KHOA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2011-2012
Hoạt động đào tạo
Các bộ môn đã tổ chức thực tập giáo trình cho các
lớp: 50NT-2, 50MT,
50BH và 50NT-KG.
Trong số 9 cán bộ đăng
ký đổi mới phương pháp
giảng dạy, các bộ môn đã
tổ chức dự giờ và đánh
giá tiết giảng cho 4 giảng
viên với kết quả đánh giá
đạt loại khá trở lên. Khoa đã hoàn thiện chuNn đầu ra
và chương trình khung ngành N TTS theo chỉ đạo của
Tổ chuyên gia và Ban giám hiệu.
Khoa N TTS đã tổ chức giảng dạy cao học khóa
2011 và tổ chức bảo vệ luận văn cao học cho 34 học
viên khóa 2007, 2008, 2009.
Đồng thời, 3 nghiên cứu
sinh đã bảo vệ thành công
luận án tiến sĩ cấp khoa tại
Khoa N TTS. Khoa cũng đã
đề xuất cán bộ hướng dẫn và
giao đề tài luận văn cho 37
học viên cao học khóa 2010; đề xuất hướng nghiên
cứu, cán bộ hướng dẫn và bộ môn quản lý cho 4
nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2011. Việc hoàn
chỉnh đề cương các học phần và đề cương chi tiết học
phần cho các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ
cũng được Khoa hoàn thành đúng thời hạn.
Về đào tạo ngắn hạn,
Khoa đã kết hợp với tổng
cục thủy sản tổ chức tập
huấn ngắn hạn “Kỹ thuật
sản xuất giống tôm he” và
cấp chứng chỉ cho hơn 20
học viên là cán bộ các địa
phương thuộc Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, N inh
Thuận và Bình Thuận.
Cũng trong học kỳ I, sách chuyên khảo “Sinh sản
nhân tạo cá – ứng dụng hormon steroid”, do TS. Phạm
Quốc Hùng làm chủ biên, đã được xuất bản tại N hà
xuất bản N ông nghiệp và giáo trình “Kỹ thuật nuôi
Động vật thân mềm”, do TS. N gô Anh Tuấn biên soạn,
cũng đã được nghiệm thu.

Khoa học công nghệ và hợp tác đối ngoại
Hiện tại Khoa đang chủ trì đề tài các cấp gồm 1 đề tài
sinh viên, 2 đề tài cấp tỉnh, 4 đề tài cấp bộ, 1 đề tài thuộc dự
án SRV 2701 và 1 dự án quốc tế về tôm hùm Aciar. Khoa
cũng đã gửi 4 đề xuất nhiệm vụ KHCN cho Sở KHCN tỉnh
Quảng N inh, tổng kết dự án SRV 2701 đúng tiến độ và gia
hạn hoạt động đào tạo 2 nghiên cứu sinh.
Trong năm 2011, đã có hơn 20 bài báo khoa học của cán
bộ trong Khoa được đăng trên các tạp chí trong nước và
quốc tế. Bên cạnh đó, Khoa cũng đã tiến hành các đề tài
KHCN trên cơ sở các nhóm nghiên cứu được thành lập theo
quyết định của Hiệu trưởng, gồm N hóm bảo quản tinh dịch
cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis), N hóm
chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng
(Trachinotus blochii) cho N inh Thuận, và N hóm nghiên cứu
xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá dìa (Siganus
guttatus) tại Khánh Hòa.
Khoa đã cử 26 lượt cán bộ tham dự các hội nghị, hội
thảo và tập huấn trong nước cũng như quốc tế. Đồng thời,
Khoa kết hợp với Công đoàn tổ chức hội thảo về đổi mới
phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo
Khoa N TTS.
Về hợp tác đối ngoại, Khoa đã tiếp nhiều đoàn khách
quốc tế đến thăm và làm việc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác
trong đào tạo và khoa
học công nghệ như ĐH
N am Séc, ĐH Auburn Mỹ,
N ACA,
ĐH
Queensland
&
ĐH
N ewcatle – Úc. Bên
cạnh đó, Khoa tiếp nhận
một thực tập sinh từ ĐH
Palermo – Ý, cử đoàn
công tác đến hai tỉnh N inh Thuận, Bình Thuận và công ty
Thông Thuận kết nối hợp
tác KHCN và đào tạo.
Gần đây, Khoa hoàn
chỉnh đề cương sơ bộ kế
hoạch hội nghị Việt – Đài
về công nghệ sản xuất
giống và nuôi biển trình
tổng cục thủy sản xem xét
xin kinh phí.

Dự kiến công tác 2012
Về hoạt động đào tạo, Khoa triển khai giao đồ án và bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 50, hoàn thiện chương
trình khung ngành N TTS và đề cương các học phần. Đồng thời, Khoa sẽ giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên
khóa 2010; tổ chức giảng dạy các học phần tiến sĩ và bảo vệ tiểu luận tổng quan, đề cương nghiên cứu cho các N CS
từ khóa 2006 trở về sau; kết hợp với Khoa Sau đại học tiến hành công tác tuyển sinh tại N ha Trang và Hải Phòng.
Trong thời gian tới, Khoa sẽ tiếp tục tìm kiếm và tổ chức từ 1-2 khóa tập huấn ngắn hạn cấp chứng chỉ với các địa
phương có nhu cầu; kết hợp với tổng cục thủy sản tổ chức 1-2 khóa tập huấn ngắn hạn cấp chứng chỉ với các doanh
nghiệp và địa phương.
Về biên soạn tài liệu, hiện có 3 giáo trình và sách tham khảo đang được biên soạn ở Khoa dự kiến hoàn thành
trong năm 2012 và 1 giáo trình đang được cập nhật để tái bản lần 1.
Về khoa học công nghệ và hợp tác đối ngoại, Khoa dự kiến tổ chức hội thảo Việt – Đài vào cuối tháng 5, hội thảo
quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống với N ACA vào tháng 6; cử đoàn cán bộ tham gia hội nghị sinh viên tại Huế vào
tháng 3; kiểm tra tiến độ các đề tài KHCN ; xây dựng kế hoạch KHCN 2013; thành lập các nhóm hợp tác đối ngoại trong
nghiên cứu và đào tạo.

