TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản
Bộ môn Công nghệ Khai thác Thủy sản

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Đăng kiểm và quản lý tàu cá.
Mã học phần: FIT364

Số tín chỉ: 3TC.

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học.
Học phần tiên quyết: Tàu thuyền nghề cá.
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Hệ thống pháp luật liên
quan đến quản lý tàu cá, hệ thống tổ chức quản lý tàu cá, công tác đăng kiểm, nghiệp vụ đăng
ký tàu cá và thuyền viên tàu cá, quản lý tàu cá, nhằm giúp người học vận dụng vào nghiệp vụ
chuyên môn và quản lý.
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý tàu cá
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)

Mục tiêu dạy-học

1. Một số văn bản pháp luật liên quan đến Giúp người học nắm bắt những nội dung
quản lý tàu cá.
chính của một số văn bản pháp luật liên
quan quản lý tàu cá.
2. Vận dụng các văn bản pháp luật vào Vận dụng được những nội dung từ các văn
quản lý tàu cá.
bản pháp luật để quản lý tàu cá.
Chủ đề 2: Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quản lý tàu cá ở Việt Nam
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Hệ thống tổ chức quản lý tàu cá.

Mục tiêu dạy-học
Giúp người học nắm được hệ thống tổ chức
quản lý tàu cá ở Việt Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận trong Nắm được chức năng, nhiệm vụ các bộ
hệ thống tổ chức quản lý tàu cá.
phận trong hệ thống tổ chức quản lý tàu cá.
Chủ đề 3: Công tác đăng kiểm; đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)

Mục tiêu dạy-học

1. Tổ chức bộ máy đăng kiểm tàu cá ở Việt Tầm quan trọng công tác đăng kiểm tàu cá,
Nam.
hệ thống cơ quan đăng kiểm tàu cá tại Việt
Nam.
1

2. Văn bản pháp luật liên quan đến công tác Giúp người học nắm những văn bản pháp
đăng kiểm tàu cá.
luật liên quan đến công tác đăng kiểm tàu
cá tại Việt Nam.
3. Nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá.

Nghiệp vụ kiểm tra An toàn kỹ thuật và
hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm

4. Nghiệp vụ đăng ký tàu cá và đăng ký Thủ tục đăng ký tàu thuyền, nghiệp vụ làm
thuyền viên.
giấy tờ, số sách đăng ký đối với tàu cá,
thuyền viên tàu cá.
Chủ đề 4: Quản lý tàu cá ở Việt Nam
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)

Mục tiêu dạy-học

1. Văn bản pháp luật liên quan đến công tác Giúp người học nắm các nội dung cơ bản
quản lý tàu cá.
pháp lý liên quan đến quản lý tàu cá.
Giúp người học nắm được nội dung công
tác quản lý tàu cá nước ta.

2. Công tác quản lý tàu cá

3.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành:
Chủ đề/bài thực hành

Mục tiêu dạy-học

1. Tìm hiểu công tác đăng kiểm, đăng ký Vận dụng các kiến thức đã học, người học
tàu cá ở một số địa phương.
tìm hiểu thực tế công tác đăng kiểm, đăng
ký tàu cá ở một số địa phương.
4. Phân bổ thời gian của học phần
Chủ đề lý thuyết

Số tiết

Chủ đề/bài thực hành

Số tiết

1

10

0

0

2

5

0

0

3

16

3

8

4

10

0

0

Tổng số tiết

41

Tổng số tiết

8

5. Tài liệu dạy và học

TT

Tên tác giả

1

Phạm Văn Thông

2

Tên tài
liệu

Năm
xuất
bản

Bài giảng 2015
đăng kiểm
Nguyễn
Văn
và quản lý
Nhuận
tàu cá
TCVN
Cục Đăng kiểm
2000
6718:2000
Việt Nam và Ban
kỹ thuật Tiêu Qui phạm

Nhà
xuất
bản

Mục đích
sử dụng
Địa chỉ khai thác tài liệu

Lưu
hành
nội bộ

- Thư viện ĐHNT

Bộ
khoa
học-

- Giáo viên

Tài
liệu
chính

Tham
khảo

X

X

- http://thuvienphapluat.vn

2

chuẩnTCVN/TC8
- "Đóng tàu và
công trình biển"

3

Cục Đăng kiểm
Việt Nam và Ban
kỹ thuật Tiêu
chuẩnTCVN/TC8
- "Đóng tàu và
công trình biển"

phân cấp
và đóng
tàu cá biển
(Tàu có
chiều dài
trên 20m)
TCVN
7111:2002

Công
nghệ
và
Môi
trường
2002

Qui phạm
phân cấp
và
đóng
tàu cá biển
(Tàu
có
chiều dài
dưới 20m)

Bộ
khoa
họcCông
nghệ
và
Môi
trường

- Giáo viên

X

- http://thuvienphapluat.vn

6. Đánh giá kết quả học tập
TT

Trọng số
(%)

Điểm đánh giá

1

Điểm kiểm tra giữa kỳ (2 lần)

20

2

Điểm chuyên cần/thái độ

10

3

Điểm chuẩn bị báo cáo và thảo luận nhóm

20

4

Thi kết thúc học phần

50

VIỆN TRƯỞNG
(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)

3

