BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 69 /QĐ-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 01 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung học phần trong chương trình đào tạo
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ v/v thành
lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
v/v ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông báo số 789/TB-ĐHNT ngày 30/12/2015 của Hiê ̣u trưởng Trường Đa ̣i
ho ̣c Nha Trang về viê ̣c cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;
Căn cứ Thông báo số 357/TB-ĐHNT ngày 14/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Nha Trang về việc điều chỉnh kế hoạch cập nhật chương trình đào tạo;
Xét đề nghị của Trưởng khoa, Viện trưởng và Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học
hệ chính quy từ khóa 55 đến khóa 57, cao đẳng từ khóa 56 trở đi (danh sách kèm theo).
Điều 2. Các chương trình đào tạo ban hành kèm theo quyết định này được áp dụng
từ học kỳ 2, năm học 2016 – 2017.
Điều 3. Trưởng đơn vị có liên quan và Trưởng phòng Đào tạo chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Quách Hoài Nam (đã ký)

DANH SÁCH
Điều chỉnh, bổ sung học phần trong chương trình đào tạo
khóa 55, 56, 57 trình độ đại học và khóa 56 trở đi trình độ cao đẳng
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 69/QĐ-ĐHNT, ngày 25 tháng 01 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
TT
Chương trình đào tạo
1 Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Khóa 55, 56, 57 trình độ đại học
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Bổ sung ở Học kỳ 8: Thay thế Đồ án/khóa luận
(ĐA/KL) bằng chọn 1 trong 2 hình thức sau:
Hình thức 1: Học phần thay thế
1. Kết cấu bê tông ứng lực trước (2TC)
2. Động lực học công trình hoặc Thí nghiệm công
trình (2TC)
3. Tin học ứng dụng trong xây dựng 2 (2TC)
4. Ngoại ngữ chuyên ngành (2TC)
5. An toàn lao động (2TC)
Hình thứ 2: Chuyên đề thay thế
1. Chuyên đề tốt nghiệp 1 (5TC)
2. Chuyên đề tốt nghiệp 2 (5TC)

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 55, 56 trình độ đại học

Khóa 57 trình độ đại học

Khóa 57 trở đi trình độ cao đẳng
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Điều chỉnh, bổ sung

Điều chỉnh, bổ sung học kỳ 8, cụ thể chọn 1 trong 2
hình thức sau:
Hình thức 1: Đồ án khóa luận
Đồ án, khóa luận (10TC)
Hình thức 2: Học phần thay thế
1. Thực tập tổng hợp CNKT ô tô (2TC)
2. Điều hòa không khí trong ô tô (2TC)
3. Chuyên đề tốt nghiệp (6TC)
Học kỳ 6: Thay thế HP Công nghệ lắp ráp ô tô
bằng HP Quản lý dịch vụ ô tô.
Học kỳ 8: bổ sung các học thay thế ĐA/KL:
1. Thực tập tổng hợp CNKT ô tô (2TC)
2. Điều hòa không khí trong ô tô (2TC)
3. Chuyên đề tốt nghiệp (6TC)
Học kỳ 4:
Thay thế HP Công nghệ lắp ráp ô tô bằng HP Quản
lý dịch vụ ô tô
Học kỳ 6: bổ sung các học phần thay thế:
1. Thực tập tổng hợp (2TC)
2. Kỹ thuật lái ô tô (2TC)
3. Chuyên đề tốt nghiệp (6TC).

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Khóa 55, 56, 57 trình độ đại học

Bổ sung chuyên đề thay thế ĐA/KL, gồm:
1. Chuyên đề tốt nghiệp (5TC)
2. Thực tập tốt nghiệp (5TC)
1
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Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
Học kỳ 5:
1. Học phần bắt buộc: Tự động hóa máy lạnh và
Điều hòa không khí (3TC)
2. Học phần tự chọn: Cấp thoát nước khí đốt sinh
Khóa 56 trở đi, trình độ cao đẳng hoạt (3TC)
3. Đồ án Máy lạnh (1TC)
Học kỳ 6:
1. Đồ án Lò hơi công nghiệp (1TC)
2. Đồ án Điều hòa không khí (1TC)
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Ngôn ngữ Anh

Khóa 55, 56, 57 trình độ đại học
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Quản lý thủy sản

Khóa 55, 56, 57 trình độ đại học
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Điều chỉnh:
1. Chuyển các học phần tiếng Nga 2, tiếng Trung 2,
tiếng Pháp 2 từ học kỳ 6 sang học kỳ 5.
2. Chuyển HP tiếng Nga 3, Trung 3, Pháp 3 từ học
kỳ 7 lên học kỳ 6.
Tách học phần:
1. Tách HP Văn học Anh – Mỹ (4TC) sang thành 2
HP: Văn học Anh (2TC), Văn học Mỹ (2TC),
chuyển từ học kỳ 5 sang học kỳ 7.
2. Tách HP Văn hóa Anh – Mỹ (4TC) sang thành 2
HP: Văn hóa Anh (2TC), Văn hóa Mỹ (2TC).
Loại bỏ các học phần trong CTĐT:
1. Biên phiên dịch Tin học
2. Biên phiên dịch Công nghệ sinh học,
3. Biên phiên dịch Nuôi trồng thủy sản

Học kỳ 6: bổ sung Học phần tự chọn
1. Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng (2TC)
Học kỳ 8: bổ sung các Học thay thế ĐA/KL, gồm:
1. Chuyên đề tốt nghiệp (5TC)
2. Thích ứng biến đổi khí hậu trong QLTS (3TC)
3. Quản lý tổng hợp vùng ven bờ (2TC)

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Khóa 56, 57 trình độ đại học

Loại bỏ các học phần trong CTĐT, cụ thể:
1. Tổng hợp hữu cơ hóa dầu (3TC)
2. Tồn trữ và vận chuyển sản phẩm dầu khí (3TC)
Học kỳ 6: điều chỉnh
Thay thế HP Công nghệ chế biến dầu mỏ (3TC)
bằng HP Gia công polyme (3TC) (bắt buộc).
Học kỳ 7: điều chỉnh
Thay thế HP Công nghệ chế biến khí (3TC) bằng
HP Hóa hương liệu và mỹ phẩm (3TC)
2
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Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Khóa 55, 56, 57 trình độ đại học
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Công nghệ chế tạo máy
Khóa 55, 56, 57 trình độ đại học

10

Học kỳ 8: điều chỉnh, bổ sung nhóm HP thay thế
ĐA/KL tốt nghiệp:
1. Tiếng Anh chuyên ngành (3TC)
2. Thực tập tổng hợp (2TC)
3. Chuyên đề tốt nghiệp (5TC)

Nuôi trồng thủy sản

Khóa 55, 56, 57 trình độ đại học
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Điều chỉnh:
1. HP Đồ án Cơ sở thiết kế máy ở học kỳ 4 sang
học kỳ 5.
2. HP Máy công cụ ở học kỳ 5 sang học kỳ 4.

Khoa học hàng hải

Khóa 55, 56, 57 trình độ đại học
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Điều chỉnh:
1. HP Đồ án Cơ sở thiết kế máy ở học kỳ 4 sang
học kỳ 5.
2. HP Chế tạo phối ở học kỳ 5 sang học kỳ 4.

Điều chỉnh lại Học kỳ 8 cụ thể như sau:
HP bắt buộc:
1. Thực tập Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt (4TC)
2. Thực tập Kỹ thuật nuôi nước mặn, nợ (4TC)
HP tự chọn:
1. Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản (2TC)
2. Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh (2TC)
3. Khuyến ngư và phát triển nông thôn (2TC)
4. Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch (2TC)
5. Marketing căn bản (2TC)
6. Ô nhiễm môi trường nước (2TC).

Kỹ thuật tàu thủy

Khóa 56 trình độ đại học

Khóa 57 trình độ đại học

Học kỳ 8: điều chỉnh, bổ sung các học phần thay thế
trong nhóm học phần thay thế ĐA/KL, cụ thể:
Hình thức 2: Học phần thay thế
1. Công nghệ CAD/CAM trong đóng tàu (2TC)
2. Công nghệ chế tạo kết cấu tàu thủy (2TC)
3. Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (2TC)
4. Đường ống tàu thủy (2TC)
Hình thức 3: Chuyên đề thay thế
1. Chuyên đề tốt nghiệp 1 (5TC)
2. Chuyên đề tốt nghiệp 2 (5TC)
I. Bổ sung học phần trong CTĐT, cụ thể:
Học kỳ 5:
Kết cấu – Sức bền tàu thủy (Bài tập lớn) (4TC)
Hàn tàu thủy (2TC)
Học kỳ 6:
Công nghệ đóng sửa tàu vỏ thép (3TC)
ĐAMH công nghệ đóng sửa tàu vỏ thép (1TC)
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Sửa chữa Thiết bị năng lượng tàu thủy (3TC)
Điện tàu thủy (2TC)
Tin học ứng dụng chuyên ngành (2TC)
Thực tập chuyên ngành (8 tuần) (5TC) (học kỳ hè)
Học kỳ 7:
Thiết kế thân tàu thuỷ (3TC)
ĐAMH thiết kế thân tàu thủy (1TC)
Tiếng Anh chuyên ngành KTTT (3TC)
Học kỳ 8:
Nhóm 2: Học phần thay thế
1. Công nghệ CAD/CAM trong đóng tàu (2TC)
2. Công nghệ chế tạo kết cấu tàu thủy (2TC)
3. Kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (2TC)
4. Đường ống tàu thủy (2TC)
Nhóm 3: Chuyên đề thay thế
1. Chuyên đề tốt nghiệp 1 (5TC)
2. Chuyên đề tốt nghiệp 2 (5TC)
II. Điều chỉnh tên học phần
Học kỳ 5:
HP Ăn mòn và bảo vệ bề mặt vật liệu thành HP
Chống ăn mòn tàu thủy
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