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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ  

(ÁP DỤNG CHUẨN ĐẦU RA CDIO) 

Ngành đào tạo: SINH HỌC (Lớp Sinh học Chất lượng cao)  

Trình độ đào tạo: Đại học (Cử nhân) 

Loại hình đào tạo: Chính quy 

Mã ngành đào tạo: 52420101 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Mục tiêu chung 

Đào tạo Cử nhân Sinh học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe tốt, có ý 

thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có kiến thức, 

chuyên môn tốt về các nguyên lý cơ bản và quá trình sinh học ở những  mức độ khác 

nhau của khoa học sự sống; biết thao tác nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm và ngoài 

thực tế để giải quyết các vấn đề của ngành học; có khả năng tư duy sáng tạo và 

phương pháp tiếp cận có khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học, 

đồng thời có khả năng tự học hỏi và cập nhật kiến thức để thích ứng với sự phát triển 

của khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế nhằm phục vụ thị trường lao động 

trong nước, khu vực cũng như thế giới. 

Mục tiêu cụ thể 

Sinh viên tốt nghiệp từ ngành Sinh học hướng tới các mục tiêu sau: 

Mục tiêu giáo dục đại cương 

• M01: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và ý thức phục vụ nhân dân; có 

ý thức và trách nhiệm công dân; sống và làm việc theo pháp luật. 

• M02: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, đáp ứng cho việc tiếp 

thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

Mục tiêu giáo dục chuyên nghiệp 
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• M03: Hiểu và vận dụng kiến thức thuộc các lĩnh vực về sinh thái - tài nguyên, 

sinh học thực nghiệm vào nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề thực tiễn liên 

quan đến sinh học, môi trường và các ngành liên quan khác. 

• M04: Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, quản lý các hoạt động 

nhóm và thuyết trình để thích ứng với môi trường làm việc trong nước và quốc tế. 

• M05: Có nhận thức về các vấn đề kinh tế - xã hội – văn hóa, có đạo đức nghề 

nghiệp; có khả năng áp dụng kiến thức để góp phần vào sự phát triển của xã hội và bảo 

vệ Tổ quốc. 

Cơ hội việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Sinh học sẽ có các cơ hội việc làm sau: 

• Tham gia giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, 

cao đẳng và đại học. 

• Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các trường trung học chuyên nghiệp, 

cao đẳng, đại học, các viện nghiên cứu hoặc các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh 

học, môi trường và các ngành liên quan. 

• Cán bộ phụ trách kỹ thuật, quản lý chất lượng… tại các đơn vị sản xuất. 

• Tạo lập hoặc tham gia quản lý, điều hành trang trại, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh liên quan đến sinh học, môi trường và các ngành liên quan khác. 

• Tư vấn, tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực nông lâm, 

ngư, dược. 

• Tiếp tục theo học các bậc sau đại học. 

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Thực hiện theo qui chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Đà 

Lạt. 

3. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, THANG ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Thực hiện theo qui chế đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ ban hành 

kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 tháng 

05 năm 2014. 

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔ TẢ THEO KHUNG CDIO CẤP ĐỘ 3 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Sinh học được phân thành 4 nhóm 

bao gồm: 

• Kiến thức và lập luận ngành. 

• Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp. 
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• Các kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp. 

• Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống trong bối 

cảnh môi trường, doanh nghiệp và xã hội (Hoặc Năng lực thực hành chuyên môn/nghề 

nghiệp). 

Một cách tổng quát, sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Sinh học sẽ 

thể hiện được các năng lực mô tả trong các chuẩn đầu ra ứng với 4 nhóm trên như sau: 

1. Kiến thức và lập luận ngành 

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương 

1.1.1 Hiểu biết về chủ trương, đường lối chính trị của Đảng CSVN và cơ sở lý luận 

của nó, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh để tham gia đóng góp cho sự phát triển cộng 

đồng trong bối cảnh xã hội cụ thể. 

1.1.2 Nắm bắt những kiến thức về quá trình hình thành, phát sinh, phát triển, đấu 

tranh và thay thế nhau của các học thuyết kinh tế của các giai cấp cơ bản nối tiếp nhau 

trong các hình thái kinh tế - xã hội. Hiểu được bản chất, nội dung và phương pháp luận 

của những lý luận kinh tế, học thuyết kinh tế. 

1.1.3 Có kiến kiến thức về các vấn đề qui luật vận động khách quan của thế giới tự 

nhiên và xã hội. 

1.1.4 Biết lựa chọn phương thức rèn luyện thể chất phù hợp để giữ gìn sức khỏe và 

củng cố thể chất tốt. 

1.1.5 Hiểu biết về chủ trương và chính sách quốc phòng và những vấn đề an ninh, 

về điều lệnh, kỹ thuật quốc phòng căn bản để sẵn sàng tham gia giữ gìn an ninh, bảo 

vệ chủ quyền khi tổ quốc cần. 

1.1.6 Hiểu tổng thể các lĩnh vực của sinh học và phạm vi ứng dụng, các chuyên 

ngành thuộc ngành sinh học và các hướng nghiên cứu cùng với các thành tựu quốc tế, 

trong nước và tại trường Đại học Đà Lạt 

1.1.7 Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh trong giao tiếp, bước đầu hình thành kỹ 

năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong công việc ở mức độ cơ bản. Hiểu biết 

tiếng Anh trong sinh học để khai thác nguồn tài liệu, trao đổi, làm việc với các đối tác 

nước ngoài đạt hiệu quả. 

1.1.8 Nắm vững các kiến thức toán học giải tích tổ hợp và đại số để hiểu rõ cơ sở 

toán học của các biểu thức phát sinh trong quá trình tiếp cận chuyên môn và góp phần 

vào việc giải quyết các bài toán kỹ thuật. 

1.1.9 Hiểu được đặc trưng của thí nghiệm và dữ liệu từ thí nghiệm sinh học, các 

dạng bài toán sinh học để thiết kế thí nghiệm và thu nhận, xử lý, biện luận và phân tích 

dữ liệu sinh học. 
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1.1.10 Hiểu biết các khái niệm, nguyên lý và quá trình hóa học để lý giải các hiện 

tượng, quá trình hóa học và áp dụng trong phác thảo, thiết kế và vận hành các quá 

trình sinh học, quy trình công nghệ sinh học và môi trường. 

1.1.11 Hiểu biết về pháp luật để xây dựng nguyên tắc ứng xử trong cộng đồng: 

“sống, làm việc có kỷ cương và tuân theo hiến pháp, pháp luật” 

1.1.12 Hiểu được bản chất vật lý của các quá trình sống: Entropi và bản chất môi 

trường ngoài là điều kiện tồn tại của hệ thống sống; quá trình vận chuyển vật chất 

trong cơ thể sinh vật: vận chuyển qua màng tế bào, động lực vận chuyển oxy, dinh 

dưỡng trong hệ tuần hoàn và hô hấp động vật; bản chất của ánh sáng và ảnh hưởng của 

bước sóng ánh sáng đến quá trình quang hợp, tính hướng quang thực vật và thụ quan 

ánh sáng ở động vật; bản chất của bức xạ và tác động của chúng đến sinh vật; bản chất 

của sóng âm và tác động đến hoạt động khí khổng thực vật cũng như cơ chế phát, cảm 

nhận âm thanh/sóng âm của động vật; điện, dẫn truyền xung điện và hiện tượng dẫn 

truyền xung thần kinh, tác động của điện lên sinh vật; ảnh hưởng của nhiệt độ đến cấu 

trúc vật chất và ứng dụng trong giải thích ảnh hưởng nhiệt độ đến cấu trúc tế bào, mô 

và các hoạt động sinh lý; từ trường và sự ảnh hưởng của từ trường đến sinh vật; trọng 

lực và hiện tượng. 

1.1.13 Hiểu được bản chất các loại năng lượng đã và đang sử dụng, các loại năng 

lượng tái tạo và tiềm năng khai thác, đặc trưng của năng lượng Biomass, nguồn gốc 

năng lượng sinh khối, vai trò của năng lượng Biomass trong đời sống, các phương 

thức khai thác năng lượng Biomass và các quá trình sinh học, loại sinh vật gắn liền với 

các phương thức này. Các dạng chế phẩm năng lượng Biomass và phương thức chế 

biến. Triển vọng và thách thức của các năng lượng tái tạo, năng lượng biomass. 

1.1.14 Nắm vững các nguyên tắc cơ bản về nhiệt, cơ học, quang học, điện học và 

vật lý hạt nhân để giải quyết những vấn đề liên quan trong các quá trình sinh học, quy 

trình công nghệ sinh học và môi trường. 

1.1.15 Nắm vững các quy định chung về an toàn sinh học, thực hành tốt phòng thí 

nghiệm (GLP) cũng như các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm để vận dụng trong 

thiết kế và vận hành các thí nghiệm sinh học. Nắm vững những kiến thức cơ bản về 

những nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, các quy định chung liên quan đến 

hoạt động của phòng thí nghiệm; hiểu biết cơ bản về nguyên lý, cấu tạo của các dụng 

cụ, thiết bị và cách sử dụng các dụng cụ này trong phòng thí nghiệm; tính chất của các 

loại hoá chất và cách pha chế chúng theo các đơn vị nồng độ thích hợp; các bước tiến 

hành một thí nghiệm sinh học; phương pháp tổ chức quản lí phòng thí nghiệm và sử 

dụng thiết bị; biết thiết kế, lên mô hình một phòng thí nghiệm sinh học theo đúng 

nguyên tắc.  

1.1.16 Hiểu biết về các quá trình sinh học, khoa học môi trường để đánh giá tác 

động đối với tự nhiên nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững và góp phần bảo vệ môi 

trường sống.  
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1.1.17 Hiểu các khái niệm, nguyên lý và quá trình hóa học để lý giải các hiện 

tượng, quá trình hóa học và áp dụng trong phân tích hoạt chất, thiết kế và vận hành các 

quá trình sinh học, quy trình công nghệ sinh học và môi trường.  

1.1.18 Giải thích được các khái niệm cơ bản của kinh tế học cũng như các quy luật 

cơ bản của kinh tế thị trường. Trình bày được khái niệm và phương pháp tính toán các 

chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Tóm tắt được tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến nền 

kinh tế. Giải thích được các hiện tượng kinh tế có liên quan trên cơ sở vận dụng lý 

thuyết kinh tế học.  

1.1.19 Hiểu biết được cách thức phát hiện, nhận dạng vấn đề cần nghiên cứu, 

chuyển vấn đề thành câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên cứu, hiểu nguyên lý lựa chọn 

phương pháp nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu để giải quyết vấn đề, phương pháp 

thu thập và phân tích số liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu hoặc kiểm chứng giả thuyết 

đặt ra và viết báo cáo nghiên cứu. 

1.1.20 Hiểu các kiến thức cơ bản về dự án và quản trị dự án; các kiến thức liên 

quan đến việc lựa chọn dự án; cách tổ chức thực hiện dự án; phương pháp lập kế hoạch 

và xác định ngân sách dự án; cách lập tiến độ thực hiện dự án; phân bổ nguồn lực để 

thực hiện dự án; phương pháp kiểm soát dự án; các vấn đề liên quan đến hợp đồng và 

rủi ro trong quá trình thực hiện dự án; và cuối cùng là quyết định kết thúc dự án. 

1.2 Kiến thức cơ sở ngành 

1.2.1 Mô tả được các thành phần cấu tạo, chức năng và các quá trình sinh học của 

các tế bào tiền nhân (procaryote) và nhân chuẩn (eucaryote) làm cơ sở cho việc tiếp 

nhận kiến thức với các học phần có liên quan và ứng dụng trong công nghệ sinh học. 

1.2.2 Nắm vững những kiến thức cơ bản về hình thái, giải phẫu cơ thể thực vật và 

cơ sở để nhận biết, xây dựng mối quan hệ giữa các taxon, và quá trình tiến hóa của các 

taxon thực vật; nắm bắt được đặc điểm của một số taxon có vai trò trong lý thuyết và 

thực tiễn. 

1.2.3 Nắm vững những đặc điểm chung, hệ thống phân loại của các ngành, lớp 

động vật và phân tích được những đặc điểm cụ thể ở đại diện minh họa của ngành, lớp. 

1.2.4 Nắm vững về đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào và hoạt động sống đa dạng 

của vi sinh vật (VSV), về ý nghĩa, vai trò của VSV trong sản xuất nông – lâm nghiệp, 

công nghiệp thực phẩm, y tế, bảo vệ môi trường và trong đời sống xã hội, để nâng cao 

hiệu quả sử dụng các nhóm vi sinh vật có lợi và hạn chế vi sinh vật có hại cho con 

người, động thực vật, môi trường sinh thái. 

1.2.5 Trình bày được những kiến thức về hệ thống học nấm, đặc điểm phân loại 

chính của các taxon. Nắm vững cấu trúc tế bào, cấu tạo cơ thể và vòng đời của một 

một số taxon tiêu biểu, vai trò và mối tương tác của nấm với các đối tượng sinh học 

khác trong tự nhiên; nắm vững các nguyên lý công nghệ sinh học trong chọn tạo giống 
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và các ứng dụng của nó, đặc biệt với gây trồng; phát triển các loại nấm ăn và nấm 

dược liệu. 

1.2.6 Hiểu biết về cấu trúc, chức năng và sự tương tác của các phân tử sinh học: 

protein, enzyme, nucleic acid, carbohydrate và lipid, các quá trình biến đổi của chúng 

trong hoạt động của tế bào, các quy luật chi phối sự biến đổi này và điều hòa trao đổi 

chất, sự biến đổi năng lượng trong các quá trình biến đổi hóa sinh khác nhau và mối 

liên quan giữa trao đổi chất và biến đổi năng lượng làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến 

thức của các môn học khác như sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học và vận 

dụng trong phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình sinh 

học, công nghệ sinh học và môi trường.  

1.2.7 Nắm vững những kiến thức cơ bản về vật chất di truyền của sinh vật, vai trò 

của các biến dị di truyền, cơ chế điều hòa biểu hiện gen, các quy luật di truyền tạo cơ 

sở cho ứng dụng trong ngành và liên ngành. 

1.2.8 Nắm vững cấu trúc và các quá trình liên quan đến vật liệu di truyền, sự biến 

nạp, tải nạp, điều hoà biểu hiện gene, về một số phương pháp thông dụng dùng trong 

sinh học phân tử để ứng dụng trong việc tạo ra sản phẩm công nghệ sinh học. 

1.2.9 Hiểu rõ các quy luật sinh thái cơ bản, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái vô 

sinh cũng như hữu sinh tới sinh vật; các đặc trưng cơ bản về cấu trúc và chức năng 

quần thể, quần xã, hệ sinh thái; các chu trình sinh địa hóa chính trong tự nhiên để vận 

dụng vào trong các quá trình sinh học, giải pháp công nghệ sinh học nhằm bảo đảm 

nguyên tắc thân thiện với môi trường. 

1.2.10 Trình bày được vai trò của biến dị di truyền trong quần thể (chọn lọc, dòng 

chảy gen, phiêu bạc gene, giao phối ngẫu nhiên, đột biến…) là động lực của tiến hóa; 

nguồn gốc của đa dạng là tiến hóa; giá trị và sự mất đa dạng sinh học. Xác định chỉ số, 

chỉ tiêu đánh giá, chỉ tiêu định lượng đa dạng sinh học; điều kiện và giải pháp hợp lý 

cho bảo tồn đa dạng sinh học; hiện trạng và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

1.2.11 Vận dụng những kiến thức về các quá trình sinh trưởng, phát triển như trao 

đổi nước, quang hợp, hô hấp, trao đổi khoáng, ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh 

trưởng đến quá trình phân hoá, sự ngủ nghỉ cũng như quá trình tái sinh ở thực vật để 

xác định và giải thích được các hiện tượng, quá trình sinh lý thực vật và ứng dụng vào 

thực tiễn sản xuất, trồng trọt theo hướng có lợi cho con người. 

1.2.12 Nắm vững những kiến thức cơ bản về sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ 

thể động vật, mối tương quan giữa cấu tạo và chức năng cũng như sự thích nghi của cơ 

thể sinh vật với môi trường để vận dụng vào việc tư vấn cho người thân hoặc bạn bè 

về một số bệnh hoặc tư vấn giới tính và những ứng dụng trong tương . 

1.2.13 Vận dụng kiến thức vào các học phần thực tập và có khả năng phân tích, 

đánh giá, giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh học trong thực tế. 

1.3 Kiến thức ngành 
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Phần kiến thức bắt buộc 

1.3.1 Vận dụng kiến thức xây dựng được chuỗi, lưới thức ăn, tính được sản lượng 

sinh vật từ đó vẽ được hình tháp sinh thái để biểu thị sự chuyển hóa vật chất trong hệ 

sinh thái; có ý thức bảo vệ các nguồn lợi tự nhiên và biết cách nâng cao thu hoạch các 

nguồn lợi tự nhiên. 

1.3.2 Biết vận dụng kiến thức về phân loại học và hệ thống học vào xử lý thông tin 

cập nhật trong các nghiên cứu quốc tế có nội dung liên quan. 

1.3.3 Nắm được các nguyên lý, biết so sánh, đánh giá các quy trình sản xuất liên 

quan đến sinh học. Hiểu biết một cách tổng thể về nguyên lý, quy mô, cấu tạo và ý 

nghĩa của các loại trang thiết bị và quá trình sản xuất một số sản phẩm bằng phương 

pháp vi sinh vật; nắm vững những kỹ năng cần thiết thông qua việc xây dựng các mô 

hình sản xuất một số sản phẩm công nghệ sinh học cụ thể, với đầy đủ các bước như 

khảo sát đặc điểm tính chất của các chủng giống sinh vật nuôi cấy, xác định các bước 

cơ bản của quy trình sản xuất, xác định các trang thiết bị cần thiết phục vụ quy trình 

sản xuất để ứng dụng trong việc tìm kiếm và thu thập thông tin về các thiết bị phù hợp; 

tiến hành phân tích, thảo luận về tính hợp lý của từng trang thiết bị tương ứng với từng 

công đoạn của quy trình sản xuất thực tiễn tại các công ty hoặc hộ gia đình. 

1.3.4 Nắm vững những kiến thức cơ bản, khái niệm về công nghệ di truyền và biết 

vận dụng được các kiến thức đã học vào thực hành tách chiết DNA plasmid, biến nạp 

DNA plasmid vào vi khuẩn E. Coli và phản ứng chuỗi Polymerase và điện di DNA. 

1.3.5 Hiểu được vai trò của tin học trong sự phát triển của Sinh học, biết các cơ sở 

dữ liệu/ngân hàng gene chính và các website liên quan đến sinh học cùng với các tính 

năng, công cụ và tiện ích của chúng để khai thác dữ liệu, tài liệu, Sử dụng các công cụ 

máy tính và các phần mềm tin sinh chuyên dụng để tìm kiếm, khai thác, lưu trữ, xử lý 

thông tin và so sánh các dữ liệu thực nghiệm sinh học phân tử; phân tích in silico các 

vấn đề sinh học thông qua các thuật toán và thống kê. 

1.3.6 Hiểu rõ các khâu trong quy trình của công nghệ vi sinh vật, biết lựa chọn 

phương pháp lên men và thiết lập các thông số thích hợp để sản xuất một sản phẩm 

công nghệ vi sinh cụ thể, vận dụng trong xây dựng các bước sản xuất sản phẩm liên 

quan đến lĩnh vực công nghệ vi sinh nhằm tạo ra các nhóm sản phẩm công nghệ vi 

sinh phục vụ đời sống và bảo vệ môi trường.  

1.3.7 Hiểu và vận dụng kiến thức vào xây dựng được các sơ đồ nghiên cứu ảnh 

hưởng của các nhân tố môi trường tới thực vật; giải thích đầy đủ và rõ ràng nguyên 

nhân hình thành các Biom trên hành tinh và thành phần của các Biom, các hệ sinh thái 

chính trên lãnh thổ Việt nam và các nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới sự phân bố của 

chúng. 

1.3.8 Trình bày được quá trình hình thành đất, phân loại các loại đất khác nhau, 

phát hiện được chính xác loại vật chất cấu thành nguyên thủy của đất; phân loại được 
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các loại phân bón khác nhau về đặc điểm tính chất và nhu cầu sử dụng; khả năng sử 

dụng phân bón cải tạo đất phù hợp. 

1.3.9 Trải nghiệm và thực hiện hoàn chỉnh các công đoạn của một quá trình sinh 

học, quy trình tạo sản phẩm của công nghệ sinh học thông qua hoạt động thực tập nghề 

nghiệp nhằm áp dụng kỹ năng CDIO trong một bối cảnh cụ thể. 

1.3.10 Biết ứng dụng các quy trình sinh học để sản xuất ra các sản phẩm để phục 

vụ các nhu cầu của đời sống và bảo vệ môi trường nhằm mang lại lợi ích cho xã hội. 

Phần kiến thức tự chọn 

1.3.11 Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học công nghệ xử lý môi 

trường, một số ứng dụng của công nghệ trong việc xử lý chất thải. 

1.3.12 Hiểu rõ mối quan hệ giữa các quá trình sinh thái trong môi trường và các hệ 

sinh thái cụ thể. Xác định một loạt các quy mô cảnh quan, các mô hình không gian 

phát triển, mức độ tổ chức nghiên cứu và các chính sách liên quan tới sinh thái cảnh 

quan. 

1.3.13 Trình bày được vai trò của biến dị di truyền trong quần thể (chọn lọc, dòng 

chảy gen, phiêu bạc gene, giao phối ngẫu nhiên, đột biến…) là động lực của tiến hóa; 

nguồn gốc của đa dạng là tiến hóa; giá trị và sự mất đa dạng sinh học. Xác định chỉ số, 

chỉ tiêu đánh giá, chỉ tiêu định lượng đa dạng sinh học; điều kiện và giải pháp hợp lý 

cho bảo tồn đa dạng sinh học; hiện trạng và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

1.3.14 Hiểu được kiến thức cơ bản về protein và enzyme; biết cách định tính, định 

lượng protein và enzyme, xác định hoạt tính enzyme bằng nhiều phương pháp khác 

nhau; nắm được hướng ứng dụng của protein và enzyme trong các nghiên cứu cơ bản 

và ngành công nghiệp. 

1.3.15 Nắm vững các kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thái, giải phẫu-sinh lý côn 

trùng, ảnh hưởng các yếu tố sinh thái đến sự phát sinh gây hại của chúng trên đồng 

ruộng. Nắm vững các kiến thức cơ bản về bệnh hại cây trồng, các điều kiện và ảnh 

hưởng đến bệnh cây; nhận thức được tác hại của các loài dịch hại cây trồng và vai trò 

của công tác bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; nhận biết được các loại sâu, 

bệnh hại phổ biến trên đồng ruộng và các biện pháp phòng trừ chúng. 

1.3.16 Hiểu được vai trò của dinh dưỡng khoáng đối với cây trồng/thực vật và sự 

đáp ứng của cây trồng đối với hiện tượng thừa, thiếu khoáng đa, trung, vi lượng. Hiểu 

được mối quan hệ giữa dinh dưỡng khoáng trong đất – phân – cây trồng để tính toán 

lượng phân bón cần thiết cho các giai đoạn sinh trưởng và phát riển cây trồng, Hiểu về 

các loại phân bón, nguyên tắc sử dụng phân bón và các giải pháp tăng cường 

nguồn/hiệu quả sử dụng dinh dưỡng khoáng đối với cây trồng 

1.3.17 Biết thiết kế, bố trí và sắp xếp các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho một 

phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào thực vật; vận dụng được các kiến thức về thực 
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vật vào nuôi cấy mô; hiểu và lựa chọn được kỹ thuật nuôi cấy phù hợp với từng mục 

đích và đối tượng nhân giống. 

1.3.18 Hiểu được phương pháp tách chiết, định lượng, định tính về các nhóm hợp 

chất thứ cấp trong thực vật, vai trò của các hợp chất thứ cấp đối với thực vật và con 

người; biết vận dụng kiến thức đã học để ứng dụng một số hợp chất thứ cấp trong đời 

sống, sản xuất. 

1.3.19 Hiểu rõ kiến thức cơ bản về phản ứng các phản ứng hóa sinh (phản ứng thủy 

phân và phản ứng oxi hóa khử sinh học) và các hướng ứng dụng của công nghệ hóa 

sinh về nguyên lý, trang thiết bị và phương thức triển khai để tạo ra các sản phẩm phục 

vụ đời sống, đặc biệt là ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, ý nghĩa, bản chất và 

quá trình thu nhận các chất và mùi dùng trong thực phẩm, cơ sở hóa sinh của các quá 

trình lên men, quá trình bảo quản và chế biến ngũ cốc để ứng dụng trong thực tế đời 

sống cũng như trong công nghệ. 

1.3.20 Hiểu và vận dụng các kiến thức đại cương kiểm nghiệm thực phẩm và đánh 

giá giá trị hóa lý thực phẩm cũng như một số quy trình kiểm nghiệm vi sinh vật và chất 

tồn dư chính trong thực phẩm 

1.3.21 Hiểu biết về Nông nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 với sự ứng dụng của 

công nghệ thông tin, IoT, AI và tự động hóa. Hiểu nguyên lý và vận dụng được việc tự 

động hóa ghi nhận điều kiện ngoại cảnh trong canh tác, chăn nuôi; trong tự động hóa 

điều chỉnh điều kiện ngoại cảnh trong canh tác, chăn nuôi; trong ghi nhận điều kiện và 

Điều khiển tự động hóa từ xa. 

1.3.22 Hiểu biết về các hệ sinh thái nông nghiệp, tác động của các hoạt động nông 

nghiệp đến cân bằng hệ sinh thái và môi trường, các giải pháp để đảm bảo cân bằng hệ 

sinh thái và phát triển nông nghiệp một cách bền vững. 

1.3.23 Hiểu được nguyên lý phân biệt được các loại bệnh do nấm khuẩn/virus, côn 

trùng và các biểu hiện bất thường do điều kiện canh tác, dinh dưỡng khoáng trên cây 

trồng và hậu quả của chúng. Hiểu biết về các loại thuốc bảo vệ thực vật gốc vô cơ, gốc 

hữu cơ và có nguồn gốc tự nhiên cũng như các chế phẩm vi sinh sinh trong bảo vệ 

thực vật. Hiểu và vận dụng được giải pháp về phương thức canh tác (Điều tiết dinh 

dưỡng khoáng, che chắn, chọn địa điểm, luân canh, cây trồng phụ trợ…) và sử dụng 

thiên địch cũng như các giải pháp phòng trừ tổng hợp IPDM và sử dụng hóa học trong 

bảo vệ thực vật. 

1.3.24 Nắm vững cơ sở sinh học sau thu hoạch và kỹ thuật duy trì chất lượng của 

các sản phẩm tươi sống, mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất và mức độ tươi sống 

của sản phẩm, cơ sở của việc ứng dụng các công nghệ nhằm duy trì chất lượng và kéo 

dài tuổi thọ của sản phẩm tươi sống; nắm vững các kỹ năng cần thiết về công nghệ xử 

lý sau thu hoạch, vận chuyển, bảo quản của một số loại nông sản thường gặp để ứng 

dụng vào việc xử lý, bảo quản các loại rau hoa. 
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1.3.25 Biết áp dụng các kiến thức cơ bản về nấm để học tập, nghiên cứu và sản 

xuất kinh doanh nấm. Nắm vững những kiến thức cơ bản, về giống và trồng nấm; nắm 

vững các nguyên lý công nghệ sinh học trong chọn tạo giống và các ứng dụng của nó, 

đặc biệt với gây trồng; phát triển các loại nấm ăn và nấm dược liệu. 

1.3.26 Có khả năng vận dụng các kiến thức về cơ cấu cây trồng, kỹ thuật trồng trọt 

để lập kế hoạch sản xuất (tính toán lượng giống, phân bón, vật tư cần dùng trong sản 

xuất), gieo ươm, chăm sóc và thu hoạch cây trồng đúng kỹ thuật. 

1.3.27 Nắm vững kiến thức cơ bản về tài nguyên thiên nhiên thông qua sự hiểu biết 

của cộng đồng dân tộc làm cơ sở cho việc phát triển tài nguyên thiên nhiên. 

1.3.28 Hiểu rõ mục đích của chọn tạo giống, vai trò di truyền đối với đặc 

tính/phẩm cấp giống, vai trò và các kỹ thuật di truyền trong các bước chọn tạo giống, 

vai trò của việc đánh giá tần số allele trong quần thể trong chọn tạo giống.  

1.3.29 Nắm vững kiến thức cơ bản về lập kế hoạch phát triển, thiết kế, quản lý, bảo 

tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa điểm xây dựng của con người. Hiểu 

được phạm vi hoạt động của kiến trúc cảnh quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết 

kế tổng mặt bằng, phát triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, thiết kế đô 

thị, quy hoạch đô thị, thiết kế các công viên và các khu vực nghỉ ngơi giải trí và bảo 

tồn di sản. 

1.3.30 Thông qua việc vận dụng kiến thức ngành đã học để thực hiện một đề tài 

nghiên cứu khoa học trong thực tế về sinh học. 

1.4 Kiến thức bổ trợ 

1.4.1 Hiểu và nhớ được ý nghĩa, cấu trúc các bộ Tiêu chuẩn ISO, TCVN, VILAS, 

GAP trong đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sinh học; các tiêu chuẩn đặc thù 

trong đánh giá sản phẩm chăn nuôi tươi sống và qua chế biến; các tiêu chuẩn đặc thù 

trong đánh giá rau, trái cây tươi và qua chế biến; các tiêu chuẩn đặc thù trong đánh giá 

nông sản khô dạng hạt; các tiêu chuẩn đặc thù trong đánh giá chế phẩm thuốc, thực 

phẩm chức năng; và các tiêu chuẩn đặc thù trong đánh giá chế phẩm vi sinh nông 

nghiệp, phân bón hữu cơ. 

1.4.2 Trình bày được đặc điểm chung của các ngành tảo và phân biệt được tảo và 

các loài thực vật khác, biết ứng dụng tảo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống. 

1.4.3 Hiểu biết về kỹ thuật phân tích và quản lý chất lượng nước để nuôi trồng thủy 

sinh, đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản, các loại động, thực vật 

thủy sinh, các hệ sinh thái thủy vực, thức ăn/nguồn dinh dưỡng tự nhiên và nhân tạo, 

vi sinh vật hữu ích trong nuôi trồng thủy sinh. Hiểu và có khả năng vận dụng các ứng 

dụng công nghệ thủy sinh: nuôi trồng thủy sản để thu sinh khối động vật thủy sinh, 

nuôi trồng thực vật thủy sinh để thu sản phẩm từ sen, súng, bèo, bèo tấm, nuôi trồng 

thủy sinh trong xử lý nước, các hồ thủy sinh và sinh vật thủy sinh làm cảnh. 
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1.4.4 Hiểu biết và áp dụng các kiến thức trong các lĩnh vực môi trường, công nghệ 

nano, kỹ thuật hạt nhân vào sinh học để chọn lọc, phác thảo, đề xuất, triển khai và 

thẩm định những phương án, quy trình công nghệ sinh học mang tính liên ngành. 

1.4.5 Hiểu ở mức vận dụng được các phương thức chọn tạo giống truyền thống, 

chọn tạo giống hỗ trợ marker phân tử, chọn tạo giống đột biến và thông qua GMO. 

Hiểu được nguyên lý các kỹ thuật di truyền đặc thù trong lai tạo, sản xuất hạt giống, 

xác định giống, gây đột biến. 

1.4.6 Hiểu rõ các công nghệ liên quan đến phân lập, phân loại, thử hoạt tính, nhân 

và giữ giống vi sinh vật, biết lựa chọn phương pháp lên men và thiết lập các thông số 

thích hợp để nhân sinh khối/tạo bào tử các chủng giống vi sinh vật, từ đó phối hợp với 

các kỹ thuật/công nghệ hỗ trợ (ly tâm, sấy, phối trộn, ép viên, đóng gói, bảo quản…) 

để vận dụng trong xây dựng các bước trong quy sản xuất sản phẩm, chế phẩm sinh học 

ứng dụng công nghệ vi sinh phục vụ đời sống và bảo vệ môi trường. 

1.4.7 Hiểu biết về khái niệm, đặc điểm phân biệt các loại bức xạ, kiến thức căn bản 

về an toàn bức xạ và phương pháp căn bản trong tính toán, đo đạc liều, suất liều, hoạt 

độ cũng như tương tác bức xạ với vật chất, với hệ thống sống. Hiểu được nguyên lý và 

cách thức triển khai ứng dụng bức xạ trong chọn tạo giống đột biến, xử lý nước & 

không khí, y học, thao tác trên mạch polymer sinh học và khử trùng, bảo quản thực 

phẩm. 

1.4.8 Hiểu được nguyên lý, cơ chế hoạt động của hệ thống miễn dịch trong cơ thể 

người, động vật để ứng dụng vào thực tế cuộc sống thuộc các lĩnh vực chẩn đoán bệnh 

trên thực vật và động vật, sản xuất vắc xin phòng bệnh và kháng thể điều trị bệnh. 

2. Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp 

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề 

2.1.1 Nhận dạng và xác định vấn đề. 

2.1.2 Có khả năng mô hình hóa vấn đề. 

2.1.3 Có khả năng ước lượng và phân tích định tính vấn đề. 

2.1.4 Nhận dạng và phân tích các yếu tố bất định. 

2.1.5 Đưa ra kết luận về vấn đề (giải pháp, khuyến nghị). 

2.2 Thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá kiến thức 

2.2.1 Hình thành các giả thuyết. 

2.2.2 Chọn lọc và hệ thống hóa thông tin qua tìm hiểu tài liệu giấy, điện tử. 

2.2.3 Tổ chức nghiên cứu dùng các phương pháp định tính và định lượng. 

2.2.4 Kiểm định các giả thuyết đã đưa ra. 

2.2.5 Hình thành tri thức mới. 
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2.3 Tư duy một cách có hệ thống 

2.3.1 Nhìn tổng thể vấn đề. 

2.3.2 Xác định những vấn đề nảy sinh và sự tương tác trong hệ thống. 

2.3.3 Sắp xếp và xác định các yếu tố trọng tâm cần giải quyết. 

2.3.4 Phân tích ưu, nhược điểm và chọn giải pháp cân bằng. 

2.4 Thái độ, cách tư duy và ý thức học tập 

2.4.1 Thể hiện sáng kiến và thái độ sẵn sàng quyết định chấp nhận rủi ro. 

2.4.2 Thể hiện tính kiên trì, sự sẵn sàng và quyết tâm, tính tháo vát và linh hoạt. 

2.4.3 Vận dụng tư duy sáng tạo. 

2.4.4 Vận dụng tư duy phản biện. 

2.4.5 Có khả năng tự nhận thức về bản thân và kiến thức của chính mình. 

2.4.6 Thể hiện thái độ ham học hỏi, ý thức học tập và rèn luyện suốt đời. 

2.4.7 Có khả năng quản lý thời gian và nguồn lực. 

2.5 Đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác 

2.5.1 Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực, làm việc có trách nhiệm. 

2.5.2 Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp. 

2.5.3 Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình. 

2.5.4 Luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực nghề nghiệp. 

2.5.5 Thể hiện sự công bằng và tôn trọng sự đa dạng. 

2.5.6 Thể hiện sự tin tưởng và trung thành. 

3. Các kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp 

3.1 Làm việc nhóm 

3.1.1 Hình thành nhóm. 

3.1.2 Có khả năng tổ chức hoạt động nhóm. 

3.1.3 Có khả năng duy trì và phát triển nhóm. 

3.1.4 Thể hiện lãnh đạo nhóm. 

3.1.5 Hợp tác trong nhóm cùng chuyên môn và nhóm đa ngành. 

3.2 Giao tiếp 

3.2.1 Hiểu và chọn lựa chiến lược giao tiếp. 

3.2.2 Xây dựng cấu trúc giao tiếp. 

3.2.3 Áp dụng hiệu quả giao tiếp bằng văn bản. 
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3.2.4 Có khả năng giao tiếp đa phương tiện. 

3.2.5 Áp dụng hiệu quả giao tiếp đồ họa. 

3.2.6 Có khả năng thuyết trình hiệu quả. 

3.2.7 Biết yêu cầu thông tin, lắng nghe tích cực và đối thoại hiệu quả. 

3.2.8 Có khả năng đàm phán, thỏa hiệp và giải quyết xung đột. 

3.2.9 Có khả năng vận động, thuyết phục. 

3.2.10 Có khả năng thiết lập các liên kết và mạng liên kết đa dạng. 

3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ 

3.3.1 Áp dụng hiệu quả giao tiếp bằng tiếng Anh với các kỹ năng nghe, nói. 

3.3.2 Áp dụng hiệu quả giao tiếp bằng tiếng Anh với các kỹ năng đọc hiểu, viết. 

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp 

4.1 Bối cảnh xã hội 

4.1.1 Hiểu biết vai trò và trách nhiệm của người cử nhân đối với xã hội. 

4.1.2 Hiểu biết được những lợi ích mang lại trong việc ứng dụng KHKT. 

4.1.3 Hiểu biết các qui định nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật. 

4.1.4 Hiểu biết kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa. 

4.1.5 Nắm bắt các vấn đề mang tính thời sự. 

4.1.6 Nhận định được viễn cảnh toàn cầu. 

4.2 Bối cảnh doanh nghiệp 

4.2.1 Hiểu biết sự đa dạng văn hóa doanh nghiệp. 

4.2.2 Phác thảo chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh. 

4.2.3 Có khả năng thương mại hóa sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. 

4.2.4 Có khả năng thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau. 

4.3 Hình thành ý tưởng và xây dựng hệ thống kỹ thuật 

4.3.1 Phác thảo những mục tiêu và yêu cầu của của hệ thống. 

4.3.2 Lựa chọn chức năng, khái niệm và cấu trúc của hệ thống. 

4.3.3 Sử dụng mô hình hóa hệ thống và đảm bảo mục tiêu có thể đạt được. 

4.3.4 Lập kế hoạch triển khai đề án. 

4.4 Thiết kế 

4.4.1 Xây dựng và phân tích quy trình thiết kế. 

4.4.2 Có khả năng phân tích quá trình trình thiết kế và có phương pháp tiếp cận. 
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4.4.3 Vận dụng kiến thức và phân tích trong thiết kế. 

4.4.4 Vận dụng kiến thức thiết kế chuyên ngành. 

4.4.5 Có khả năng thiết kế và làm việc trong nhóm đa ngành. 

4.4.6 Có hiểu biết thiết kế đa mục tiêu. 

4.5 Triển khai 

4.5.1 Có khả năng lập kế hoạch cho quá trình triển khai. 

4.5.2 Xây dựng và phân tích hệ thống. 

4.5.3 Áp dụng kiến thức về hệ thống điều khiển và gia công. 

4.5.4 Áp dụng kiến thức để tích hợp hệ thống tạo ra sản phẩm. 

4.5.5 Có hiểu biết những tiêu chuẩn thử nghiệm, kiểm tra, phân tích và chứng 

nhận. 

4.5.6 Lập kế hoạch quản lý quá trình triển khai. 

4.6 Vận hành 

4.6.1 Chọn lọc và tối ưu hóa quá trình vận hành. 

4.6.2 Có hiểu biết các hoạt động hỗ trợ trong vòng đời hệ thống. 

4.6.3 Có hiểu biết về cải tiến và phát triển hệ thống. 

4.6.4 Có hiểu biết về xử lý sau vòng đời hệ thống. 

4.6.5 Lập kế hoạch quản lý vận hành. 

5. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo ngành Sinh học được thiết kế với khối lượng toàn khóa là 

131 tín chỉ (không tính số tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc 

phòng).  

Cấu trúc các khối kiến thức cấu tạo nên chương trình đào tạo ngành Sinh học và 

khối lượng tín chỉ được phân bố cho các khối kiến thức như sau: 

Các khối kiến thức 

Số tín chỉ 

Tổng Bắt buộc Tự chọn 

A - Kiến thức giáo dục đại cương 40 28 12 

A1 Lý luận chính trị 11 11 0 

A2 Giáo dục thể chất (3) (3) (0) 

A3 Giáo dục quốc phòng và an ninh (8.5) (8.5) (0) 
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A4 Nhập môn ngành 2 2 0 

A5 Ngoại ngữ chuyên ngành 3 3 0 

A6 Toán học, Tin học, Khoa học tự nhiên 18 9 9 

A7 Khoa học xã hội và nhân văn 6 3 3 

B - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 91 63 28 

B1 Kiến thức cơ sở 36 36 0 

B1 Kiến thức ngành 47 27 20 

B3 Kiến thức bổ trợ 8 0 8 

Tổng cộng 131 91 40 

 

 

 

 

6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

6.1 Kiến thức giáo dục đại cương (40 tín chỉ) 

STT Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ 

Tổng LT TH 

 Phần kiến thức bắt buộc 23   

 A1 Lý luận chính trị 11   

1 

LC1101 

Triết học Mác – Lênin  

Marxist-Leninist Phylosophy 

3 3 0 

2 LC1102 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 

Marxist-Leninist Political Economy 

2 2 0 

3 LC2101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Social Science 

2 2 0 



 

17 

 

4 LC2102 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Vietnamese Communist Party History 

2 2 0 

5 LC3101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HoChiMinh thought 

2 2 0 

 A2 Giáo dục thể chất (3)   

6 TC1001 Giáo dục thể chất 1 (Physical Education 1) 1 0 1 

7 TC1002 Giáo dục thể chất 2 (Physical Education 2) 1 0 1 

8 TC2003 Giáo dục thể chất 3 (Physical Education 3) 1 0 1 

 A3 Giáo dục quốc phòng và an ninh (8.5)   

9 QP2101 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

(Military Education 1) 

(3) (3) (0) 

10 QP2102 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

(Military Education 2) 

(2) (2) (0) 

11 QP2103 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

(Military Education 3) 

(1,5) (1) (0,5) 

12 QP2104 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 

(Military Education 4) 

(2) (0) (2) 

 A4 Nhập môn ngành 2   

13 20SH1101 Nhập môn sinh học 2 1 1 

 A5 Ngoại ngữ chuyên ngành 3   

14 20SH2203 Tiếng Anh trong sinh học (English in 

Biology) 

3 3 0 

 A6 Toán học, KH Tự nhiên 9   

15 20TN0001 Toán cao cấp  C1 (Caculus C1) 3 2 1(BT) 

16 20SH2103 Thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu sinh 

học (Experiment design and Data analysis in 

3 2 1 
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Biology) 

17 20HH0001 Hóa hữu cơ (Organic chemistry) 3 2 1 

 A7 KH Xã hội và Nhân văn 3   

18 20LH0001 Pháp luật đại cương (Introduction to laws) 3 3 0 

 Phần kiến thức tự chọn  15   

 A6 Toán học, Tin học, KH Tự nhiên 9   

  Chọn ít nhất 9 tín chỉ trong danh sách sau    

19 20SH2205 Vật lý sinh học (Biophysics) 3 2 1 

20 20SH2206 Năng lượng sinh học (Bioenergy) 3 2 1 

21 20VL0001 Vật lý đại cương B1 (Fundamental Physics  

B1) 

3 3 0 

22 20SH1205 Kỹ thuật phòng thí nghiệm (Laboratory 

Techniques) 

3 2 1 

23 20SH2104 Khoa học môi trường (Environmental 

Sciences) 

3 2 1 

24 20HH0002 Hóa phân tích (Analytical chemistry) 3 2 1 

 A7 KH xã hội và nhân văn    

  Chọn ít nhất 3 tín chỉ trong danh sách sau 3   

25 20QT0001 Kinh tế học đại cương (Introduction to 

economics) 

3 2 1(BT) 

26 20CP0001 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

(Methodology for scientific research) 

3 3 0 

27 20QT0002 Quản trị dự án (project management) 3 2 1 

 

6.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (91 tín chỉ) 

ST

T 
Mã HP Tên học phần 

Số tín chỉ 
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   Tổng LT TH 

 Phần kiến thức bắt buộc    

 B1 Kiến thức cơ sở 36 24 12 

1 20SH1102 Tế bào học (Cytology) 3 2 1 

2 20SH1201 Thực vật học (Botany)  3 2 1 

3 20SH1202 Động vật học (Zoology) 3 2 1 

4 20SH1203 Vi sinh vật học (Microbiology) 3 2 1 

5 20SH1204 Nấm học (Mycology) 3 2 1 

6 20SH2101 Hóa sinh học (Biochemistry) 3 2 1 

7 20SH2102 Di truyền học (Genetics) 3 2 1 

8 20SH2201 Sinh học phân tử (Molecular Biology) 3 2 1 

9 20SH2202 Sinh thái học (Ecology) 3 2 1 

10 20SH2204 Tiến hóa và đa dạng sinh học (Evolution 

and diversity of creature) 

3 2 1 

11 20SH3101 Sinh lý thực vật (Plant Physiology) 3 2 1 

12 20SH3102 Sinh lý động vật (Physiology of Animal) 3 2 1 

 B2 Kiến thức ngành Sinh học ứng dụng     

 Phần kiến thức bắt buộc 27   

13 20SH3103 Thực tập nghề nghiệp 1 (Professional 

Practice I) 

3 0 3 

14 20SH3104 Tài nguyên sinh vật (Biological resources) 2 1 1 

15 20SH3201 Nguyên tắc hệ thống học (Principles of 

Systematics) 

2 2 0 

16 20SH3202 Quá trình và thiết bị công nghệ (Processes 

and Equipments in Technology) 

2 1 1 
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17 20SH3203 Kỹ thuật di truyền và ứng dụng 3 2 1 

18 20SH3204 Tin sinh học (Bioinformatics) 3 1 2 

19 20SH3205 Vi sinh ứng dụng (Applied Microbiology) 3 2 1 

20 20SH4101 Sinh thái thực vật (Plant Ecology) 3 2 1 

21 20SH4102 Nông hóa thổ nhưỡng (Soil chemistry and 

physis) 

3 2 1 

22 20SH4103 Thực tập nghề nghiệp 2 (Professional 

Practice II) 

3 0 3 

 Phần kiến thức tự chọn 20   

  Chọn ít nhất 20 tín chỉ trong danh sách 

sau 

   

23 20SH3105 Công nghệ sinh học môi trường 

(Environmental Biotechnology) 

3 2 1 

24 20SH3106 Sinh thái học cảnh quan (Landscape 

ecology) 

3 2 1 

25 20SH3206 Bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật 

(Genetically Plant resources 

Conservation) 

2 1 1 

26 20SH3207 Công nghệ protein và enzyme (Protein and 

Enzyme Technology) 

3 2 1 

27 20SH3208 Côn trùng và ứng dụng (Entomology and 

Application)  

2 1 1 

28 20SH3209 Dinh dưỡng cây trồng (Nutritions for 

crops) 
3 2 1 

29 20SH3210 Nuôi cấy mô và tế bào thực vật 2 1 1 

30 20SH4104 Hóa thực vật và ứng dụng (Plant chemistry 

and application) 

2 1 1 

31 20SH4105 Hoá sinh ứng dụng (Applied 

Biochemistry) 

2 1 1 
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32 20SH4106 Kiểm nghiệm thực phẩm (Food Testing) 3 2 1 

33 20SH4107 Tự động hóa trong nông nghiệp 

(Automation in agriculture) 

3 2 1 

34 20SH4108 Sinh thái ứng dụng trong nông nghiệp và 

phát triển bền vững (Applications of 

Ecology in Agriculture and Sustainable 

Development) 

2 1 1 

35 20SH4109 Bảo vệ thực vật (Plant Protection) 3 2 1 

36 20SH4110 Công nghệ sau thu hoạch (Postharvest 

Technology) 

3 2 1 

37 20SH4111 Nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu 

(Edible and medicinal Mushrooms 

Cultivation) 

2 1 1 

38 20SH4201 Kỹ thuật canh tác (Cultivation techniques) 2 1 1 

39 20SH4202 Thực vật học dân tộc (Ethnic botany) 2 1 1 

40 20SH4203 Công nghệ giống cây trồng (Plant 

breeding technologies) 

2 1 1 

41 20SH4204 Kiến trúc cảnh quan (Landscape 

architecture) 

2 1 1 

42 20SH4205 Khóa luận tốt nghiệp (Graduation thesis) 7 0 7 

43 20SH4206 Thực tập chuyên đề tốt nghiệp 5 0 5 

 B3 Kiến thức bổ trợ 08   

  Chọn ít nhất 8 tín chỉ trong danh sách 

sau 

   

44 20SH3107 Quản lý chất lượng sản phẩm sinh học 

(Quality Management of Bioproducts) 

2 2 0 

45 20SH3108 Tảo học và ứng dụng (Algae and 

Applications) 

2 1 1 

46 20SH3211 Công nghệ thuỷ sinh (Aquatic 2 1 1 
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Technology) 

47 20SH3212 Ứng dụng công nghệ nano trong sinh học 

(Application of nano technology in 

Biology) 

2 1 1 

48 20SH4112 Di truyền trong chọn tạo giống  2 1 1 

49 20SH4113 Công nghệ lên men và sau lên men  2 1 1 

50 20SH4207 Ứng dụng bức xạ trong sinh học 

(Radiation application in biology) 

2 1 1 

51 20SH4208 Miễn dịch học và ứng dụng (Immunology 

and Application) 

2 1 1 

 

 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

7.1 Sự phối hợp giữa giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp 

HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 HK 5 HK 

6 

HK 7 HK 8 

Giáo dục đại cương     

 Giáo dục chuyên nghiệp 

    Thực tập 

nghề nghiệp 

1 

 Thực tập nghề 

nghiệp 2 

Khóa luận 

hoặc 

chuyên đề 

tốt nghiệp 

 

7.2 Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ 

HỌC KỲ 1 

STT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
LT TH 

Ghi 

chú 

Các học phần bắt buộc 17    

1 LC1101D Triết học Mác-Lênin 3 3 0  

2 TC1001D Giáo dục thể chất 1 (1) 0 (1)  

3 QP2101D GDQP&AN 1  (3) (3) (0) 
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HỌC KỲ 1 

STT Mã HP Tên học phần 
Số 

TC 
LT TH 

Ghi 

chú 

4 QP2102D GDQP&AN 2 (2) (2) (0)  

5 QP2103D GDQP&AN 3 (1,5) (1) (0,5)  

6 QP2104D GDQP&AN 4 (2) (0) (2)  

7 20SH1101 Nhập môn sinh học 2 1 1 
 

8 20HH0001 Hóa hữu cơ 3 2 1 
 

9 20LH0001 Pháp luật đại cương 3 3 0 
 

Tổng số 17    

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 2 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH 
Ghi 

chú 

Các học phần bắt buộc 12    

1 LC1102D Kinh tế Chính trị M-LN 2 2 0  

2 TC1002 GDTC 2 (Cầu lông) (1)  (1)  

3 TC1003 GDTC 2 (Bóng bàn) (1)  (1)  

4 TC1004 GDTC 2 (Bóng đá) (1)  (1)  

5 TC1005 GDTC 2 (Bóng ném) (1)  (1)  

6 20TN0001 Toán cao cấp C1 3 2 1(BT)  

7 20SH1102 Tế bào học 3 2 1  

8 20SH1201 Thực vật học 3 2 1  

9 20SH1202 Động vật học 3 2 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 6    

10 20VL0001 Vật lý đại cương B1 (*) 3 3 0  

11 20SH1205 Kỹ thuật PTN (*) 3 2 1  

(*) Sinh viên chọn ít nhất 3 tín chỉ tự chọn Khoa học Tự nhiên 
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HỌC KỲ 3 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH 
Ghi 

chú 

Các học phần bắt buộc 11    

1 LC2101D Chủ nghĩa XHKH 2 2 0  

2 TC2003D Giáo dục thể chất 3 (1)  (1)  

3 20SH2101 Hóa sinh học 3 2 1  

4 20SH2102 Di truyền học 3 2 1  

5 20SH2103 Thiết kế TN và phân tích dữ liệu sinh học 3 2 1  

6 20SH1203 Vi sinh vật học 3 2 1  

7 20SH1204 Nấm học  3 2 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 3    

8 20HH0002 Hóa phân tích (*) 3 2 1  

9 20SH2104 Khoa học môi trường (*) 3 2 1  

(*) Sinh viên chọn ít nhất 3/6 tín chỉ tự chọn Khoa học Tự nhiên 

HỌC KỲ 4 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH 
Ghi 

chú 

Các học phần bắt buộc 12    

1 LC2102D  Lịch sử ĐCSVN 2 2 0  

2 20SH2201 Sinh học phân tử  3 2 1  

3 20SH2202 Sinh thái học 3 2 1  

4 20SH2203 Tiếng Anh trong SH 3 3 0  

5 20SH2204 Tiến hoá và đa dạng sinh học 3 2 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 6    

6 20CP0001 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 3 0  

7 20QT0001 Kinh tế học đại cương 3 2 1(BT)  

8 20QT0002 Quản trị dự án 3 2 1  

9 20SH2205 Vật lý sinh học (*) 3 2 1  

10 20SH2206 Năng lượng sinh học (*) 3 2 1  

Sinh viên chọn ít nhất 6/15 TC tự chọn: 3/6 TC KHTN(*) và 3/9 TC KHXH& NV 

HỌC KỲ 5 
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STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH 
Ghi 

chú 

Các học phần bắt buộc 12    

1 LC3101D Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0  

3 20SH3101 Sinh lý thực vật 3 2 1  

4 20SH3102 Sinh lý động vật 3 2 1  

5 20SH3103 Thực tập nghề nghiệp 1 3 0 3  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 6    

6 20SH3105 Công nghệ sinh học MT 3 2 1  

7 20SH3106 Sinh thái học cảnh quan  3 2 1  

8 20SH3107 QLCL sản phẩm SH (*) 2 2 0  

9 20SH3108 Tảo học& ứng dụng (*) 2 1 1  

Sinh viên chọn ít nhất 5/10 tín chỉ tự chọn: 3/6 tín chỉ chuyên ngành và 2/4 tín chỉ bổ trợ (*) 

 

 

 

HỌC KỲ 6 

STT 
Mã HP Tên học phần Số TC LT TH 

Ghi 

chú 

Các học phần bắt buộc 13    

1 20SH3201 Ng.tắc hệ thống học 2 2 0  

2 20SH3202 Quá trình và TBCN 2 1 1  

3 20SH3203 KT di truyền và ƯD 3 2 1  

4 20SH3204 Tin sinh học  3 1 2  

5 20SH3205 Vi sinh ứng dụng 3 2 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 6    

6 20SH3206 Bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật  2 1 1  

7 20SH3207 CN protein và enzyme  3 2 1  

8 20SH3208 Côn trùng và ứng dụng   2 1 1  

9 20SH3209 Dinh dưỡng cây trồng  3 2 1  

10 20SH3210 Nuôi cấy mô và tế bào thực vật 2 1 1  

11 20SH3211 Công nghệ thuỷ sinh (*) 2 1 1  

12 20SH3212 Ứng dụng công nghệ nano trong SH (*)  2 1 1  
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SV chọn ít nhất 7/16 tín chỉ tự chọn: 5/12 tín chỉ chuyên ngành và 2/4 tín chỉ bổ trợ (*) 

HỌC KỲ 7 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH 
Ghi 

chú 

Các học phần bắt buộc 11    

1 20SH4101 Sinh thái thực vật  3 2 1  

2 20SH4102 Nông hóa thổ nhưỡng  3 2 1  

3 20SH4103 T.tập nghề nghiệp 2  3 0 3  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 5    

4 20SH4104 Hóa TV và ứng dụng 2 1 1  

5 20SH4105 Hoá sinh ứng dụng 2 1 1  

6 20SH4106 Kiểm nghiệm TP 3 2 1  

7 20SH4107 Tự động hóa trong NN 3 2 1  

8 20SH4108 Sinh thái ứng dụng trong nông nghiệp và phát 

triển bền vững 
2 1 1  

9 20SH4109 Bảo vệ thực vật  3 2 1  

10 20SH4110 CN sau thu hoạch  3 2 1  

11 20SH4111 Nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu  2 1 1  

12 20SH4112 Di truyền trong chọn tạo giống (*) 2 1 1  

13 20SH4113 Công nghệ lên men và sau lên men (*) 2 1 1  

Sinh viên chọn ít nhất 8 tín chỉ tự chọn chuyên ngành và 2/4 tín chỉ tự chọn bổ trợ (*) 

 

HỌC KỲ 8 

STT Mã HP Tên học phần Số TC LT TH 
Ghi 

chú 

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 10    

1 20SH4201 Kỹ thuật canh tác  2 1 1  

2 20SH4202 Thực vật học dân tộc  2 1 1  

3 20SH4203 Công nghệ giống cây trồng  2 1 1  

4 20SH4204 Kiến trúc cảnh quan  2 1 1  

5 20SH4205 Khóa luận tốt nghiệp (**) 7 0 7  

6 20SH4206 Thực tập chuyên đề tốt nghiệp (**) 5 0 5  

7 20SH4207 Ứng dụng bức xạ trong sinh học (*) 2 1 1  

8 20SH4208 Miễn dịch học và ứng dụng (*) 2 1 1  
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Sinh viên chọn ít nhất 11-13 tín chỉ tự chọn: 9-11 tín chỉ chuyên ngành và 2 tín chỉ bổ 

trợ (*) ;tự chọn có điều kiện (**). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

8.1. Danh sách các giảng viên cơ hữu 

(*): Kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: nơi giảng dạy, thời 

gian, loại ngôn ngữ 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG,  

NGÀNH ĐÀO TẠO 

KINH NGHIỆM 

GIẢNG DẠY 

(*) 

MÔN HỌC SẼ GIẢNG DẠY 

1 Lê Bá Dũng 1955 Cử nhân: Sinh học 

Tiến sĩ: Thực vật học 

42 năm 

Đại học Đà Lạt 

Sinh thái học 

Sinh thái học ứng dụng trong 

nông nghiệp và phát triển bền 

vững 

2 Trần Văn Tiến 1971 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học 

Tiến sĩ: TV học 

07 năm 

Đại học Đà Lạt  

Nhập môn CNSH 

Phương pháp luận nghiên cứu KH 

Sinh thái học 

Tiến hóa và đa dạng sinh học 

Sinh thái nông nghiệp và phát 

triển bền vững 

3 Hoàng Việt Hậu 1962 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học thực nghiệm 

 

36 năm 

 Đại học Đà Lạt  

Di truyền học 

Di truyền trong chọn tạo giống 

4 Trương Bình 

Nguyên 

1966 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Tài nguyên môi trường 

Tiến sĩ: Nấm học 

05 năm 

ĐH Mở 

 

07 năm 

ĐH Đà Lạt 

Nhập môn CNSH 

Thiết kế thí nghiệm và phân tích 

dữ liệu sinh học 

Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học 

Nấm học 

Công nghệ chế biến thực phẩm 

Nuôi trồng nấm ăn và nấm dược 

liệu 

Quá trình và thiết bị công nghệ 
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5 Nguyễn Khoa 

Trưởng 

1979 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học 

19 năm 

Đại học Đà Lạt 

Vi sinh vật học 

Công nghệ vi sinh 

Tài nguyên vi sinh vật và nấm 

Công nghệ lên men và sau lên 

men 

Công nghệ vi sinh nông nghiệp 

Miễn dịch học và ứng dụng 

6 Hoàng Thị Như 

Phương 

1983 Cử nhân: Sinh học thực nghiệm 

Thạc sĩ: Sinh học thực nghiệm 

Tiến sĩ: Công nghệ sinh học thực 

vật 

15 năm 

Đại học Đà Lạt 

Công nghệ nhân giống và bảo tồn 

thực vật 

Sinh lý thực vật 

Kỹ thuật di truyền và ứng dụng 

Công nghệ sinh học thực vật 

7 Nguyễn Văn 

Ngọc 

1984 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh thái học 

Tiến sĩ: Khoa học sự sống 

8 năm 

Đại học Đà Lạt 

Thiết kế thí nghiệm và phân tích 

dữ liệu sinh học 

Tin sinh học 

Thực vật học 

Tiến hoá và đa dạng sinh học 

8 Phạm Thị 

Thanh Thảo 

1988 Cử nhân: Công nghệ sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học thực nghiệm 

Tiến sĩ: Chăn nuôi 

8,5 năm 

Đại học Đà Lạt 

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 

Quản lý chất lượng sản phẩm sinh 

học 

Công nghệ chế biến sữa và đồ 

uống 

Công nghệ sau thu hoạch 

Công nghệ chế biến thực phẩm 

Kiểm nghiệm thực phẩm 

Hóa thực phẩm ứng dụng 

9 Hoàng Thị Bình 1984 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học 

Tiến sĩ: Khoa học sự sống 

14 năm 

Đại học Đà Lạt 

Kỹ thuật phòng thí nghiệm 

Khoa học môi trường 

Hoá thực vật và ứng dụng  

Sinh thái học  

Hoá sinh học  

Hoá sinh ứng dụng  

10 Nguyễn Thị 

Huỳnh Nga 

1984 Cử nhân: Vi sinh – Sinh hoá 

Thạc sĩ: Y khoa 

Tiến sĩ: Sinh hoá & Sinh học phân 

tử ở tế bào động vật 

11 năm 

Đại học Đà Lạt 

Công nghệ Sinh học Động vật 

Tế bào học 

Tiếng Anh trong Sinh học 

11 Lê Thị Anh Tú 1983 Cử nhân: Sinh học  

Thạc sĩ: Sinh học  

Tiến sĩ: Môi trường và bảo tồn - 

phân ngành Công nghệ vi sinh vật 

15 năm 

Đại học Đà Lạt 

Công nghệ Sinh học Môi trường  

Công nghệ vi sinh 

 Công nghệ thủy sinh  

Tiếng Anh trong Sinh học  

Vi sinh vật  

12 Đỗ Thị Cát 

Tường 

1993 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh thái học 

5 năm 

Đại học Đà Lạt 

Động vật học  

Sinh lý động vật 

Công nghệ thủy sinh  

Công nghệ sinh học môi trường 

13 Lương Văn 

Dũng 

1972 Cử nhân: Sinh học  

Thạc sĩ: Sinh học  

Tiến sĩ: Sinh học 

19 năm 

Đại học Đà Lạt 

Thực vật học 

Tài nguyên thực vật và phát triển 

bền vững 

Thực vật học dân tộc 

14 Nguyễn Văn 

Bình 

1980 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học thực nghiệm 

Tiến sĩ: Khoa học giống cây trồng 

và công nghệ sinh học 

  Năng lượng sinh học  

Sinh học phân tử  

Tin sinh học  

Kỹ thuật canh tác  

Vật lý sinh học  

Kỹ thuật canh tác rau hoa  

Chuẩn đoán bệnh học cây trồng  

Tự động hóa trong nông nghiệp  
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15 Lê Ngọc Triệu 1974 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học  

Tiến sĩ: Công nghệ sinh học 

05 năm 

Đại học Đà Lạt 

Nhập môn CNSH 

Di truyền học 

Sinh học phân tử 

Di truyền trong chọn tạo giống 

Kỹ thuật di truyền và ứng dụng 

Chẩn đoàn bệnh học cây trồng 

Ứng dụng bức xạ trong sinh học 

Quá trình và thiết bị công nghệ 

16 Nguyễn Thanh 

Thủy Tiên 

1973 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học 

20 năm 

Đại học Đà Lạt 

Động vật học 

Côn trùng và ứng dụng 

Bảo vệ thực vật 

17 Lê Viết Ngọc 1975 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học 

14 năm 

Đại học Đà Lạt 

Nấm học 

Nuôi trồng nấm ăn và nấm dược 

liệu 

Vật lý sinh học 

Tài nguyên vi sinh vật và nấm 

Công nghệ protein và enzyme 

 

 

18 Nguyễn Bá 

Nam 

1985 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học 

Tiến sĩ: Công nghệ sinh học thực 

vật 

04 năm 

Đại học Đà Lạt 

Dinh dưỡng cây trồng 

Kỹ thuật canh tác 

Kỹ thuật canh tác rau hoa 

19 Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

1979 Cử nhân: Sư phạm Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học 

Tiến sĩ: Công nghệ sinh học 

19 năm 

THPT Chuyên 

Thăng Long 

Đại học Đà Lạt 

Bảo vệ thực vật 

Công nghệ vi sinh 

Kiểm nghiệm thực phẩm 

Công nghệ vi sinh nông nghiệp 

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 

Ứng dụng bức xạ trong sinh học 

20 Nguyễn Minh 

Trí 

1991 Cử nhân: Công nghệ sinh học 

Thạc sĩ: Công nghệ sinh học 

03 năm 

Đại học Đà Lạt 

Hóa sinh học 

Hóa thực vật và ứng dụng 

Hóa sinh ứng dụng 

Công nghệ protein và enzyme 

Công nghệ lên men và sau lên 

men 

Quản lý chất lượng sản phẩm sinh 

học 

21 Hoàng Việt 

Bách Khoa 

1987 Cử nhân: Nông học 

Thạc sĩ: Nông học 

Tiến sĩ: Kiến trúc cảnh quan và 

quy hoạch vùng 

11 năm 

Đại học Đà Lạt 

Di truyền học 

Sinh thái học cảnh quan 

Kiến trúc cảnh quan 

8.2. Danh sách các giảng viên thỉnh giảng 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

VĂN BẰNG,  

NGÀNH ĐÀO TẠO 

KINH 

NGHIỆM 

GIẢNG 

DẠY (*) 

MÔN HỌC SẼ GIẢNG DẠY 

1 Nguyễn Xuân 

Tùng 

1959 Cử nhân: Sinh học 

Tiến sỹ: Sinh y học phân tử 

39 năm 

ĐH Đà Lạt 

ĐH Yersin 

ĐH KHTN 

Vật lý sinh học 

2 Lê Thị Loan 1957 Cử nhân: Sinh học 

Thạc sĩ: Sinh học Thực nghiệm 

Tiến sĩ: Vi sinh vật 

30 năm 

ĐH Đà Lạt 

ĐH Yersin 

Miễn dịch học ứng dụng 

9. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP 

9.1. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính: 



 

30 

 

TT PTN/XƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN GHI CHÚ 

1 PTN Công nghệ sinh học Khoa Sinh học  

2 PTN Hóa sinh Khoa Sinh học  

3 PTN nuôi cấy mô thực vật Khoa Sinh học  

4 PTN tài nguyên thực vật Khoa Sinh học  

5 PTN động vật Khoa Sinh học  

6 PTN thực vật Khoa Sinh học  

7 PTN nấm học Khoa Sinh học  

8 PTN vi sinh Khoa Sinh học  

9 PTN Công nghệ vi sinh Khoa Sinh học  

10 PTN công nghệ nấm Khoa Sinh học  

11 Khu thực nghiệm A12 Khoa Sinh học  

12 PTN đại cương Khoa Sinh học  

13 PTN Công nghệ giống cây 

trồng 

Khoa Sinh học  

14 Nhà kính Khoa Sinh học  

15 Bảo tàng côn trùng Khoa Sinh học  

16 PTN Vật lý  Khoa Vật lý  

17 PTN Hóa phân tích Khoa Hóa học  

18 Phòng máy tính Khoa CNTT  

9.2. Thư viện:  

Thư viện trường, thư viện điện tử của Khoa và bộ môn. 

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình được xây dựng dựa trên hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

17/VBHN-BGDĐT: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014. 

Chương trình được thiết kế ứng với thời gian đào tạo 4 năm và ứng với quy chế 

đào tạo tín chỉ. Tổng số tín chỉ sinh viên cần phải hoàn thành là 131, không tính phần 

Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng, số tín chỉ dành cho các học phần bắt buộc 

là 88 tín chỉ và số tín chỉ dành cho học phần 42 tín chỉ 
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Nội dung chương trình gồm có 2 phần: phần Kiến thức giáo dục đại cương và Kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp. Trong phần kiến thức Giáo dục đại cương, sinh viên 

được học các học phần về Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng 

theo qui định chung của Nhà trường. Bên cạnh đó sinh viên còn được học các học 

phần Ngoại ngữ, Tin học, Thống kê ứng dụng và một số học phần tự chọn khác thuộc 

Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội - Nhân văn: 

+ Giáo dục quốc phòng; 

+ Thống kê ứng dụng; 

+ Khoa học Tự nhiên, khoa học Xã hội – nhân văn. 

Học phần dành Kiến thức giáo dục đại cương có tổng số 40 tín chỉ: học phần bắt 

buộc 28 tín chỉ và học phần tự chọn 12 tín chỉ; học phần Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp có tổng 91 tín chỉ: học phần bắt buộc 63 tín chỉ và học phần tự chọn 28 tín chỉ. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Lê Minh Chiến 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Hữu Duy 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

(Đã ký) 

 

Trần Văn Tiến 
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PHỤ LỤC MÔ TẢ HỌC PHẦN 

 

CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 

 

LC1101 – Triết học Mác-Lênin 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa 

Mác-Lênin. Nội dung của học phần gồm chương mở đầu giới thiệu khái lược về chủ 

nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của học phần. Phần còn lại được cấu trúc 

thành 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận 

của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là chủ nghĩa duy vật, phép biện chứng duy vật và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử.  

 

LC1102 – Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Triết học Mác-Lênin 

Đây là học phần tiếp tục trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin. Trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của 

chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.  

 

LC2101 – Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 

Đây là học phần tiếp tục trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin. Trình bày khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng. 
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LC2102 – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết:  

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong 

thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Học phần nhằm bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo 

mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những 

nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Học phần cũng giúp sinh viên vận dụng những kiến 

thức lý luận chính trị để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng.  

 

LC3101 – Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết:  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp và tư 

tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua học phần, sinh viên có cơ hội nhận thức 

rõ vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của 

Đảng trong cách mạng Việt Nam. Học phần cũng nhằm bồi dưỡng cho sinh viên lập 

trường quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ động đấu 

tranh chống những quan điểm sai trái bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở những 

kiến thức đã được học, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, học tập, tu dưỡng, rèn luyện 

bản thân, hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự 

nghiệp cách mạng theo con đường mà Hồ Chí Minh và Đảng đã lựa chọn. 

 

TC1001 – Giáo dục thể chất 1  

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về điền kinh bao 
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gồm: lịch sử phát triển môn điền kinh; một số kỹ thuật cơ bản về điền kinh như chạy 

bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy 100m ở xuất phát. Đồng thời, học 

phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và 

làm trọng tài môn điền kinh. Thông qua việc thực hành các bài tập điền kinh được thiết 

kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng 

cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức 

bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

 

TC1002 – Giáo dục thể chất 2 

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Đối với học phần Giáo dục thể chất 2, sinh viên có thể chọn một trong các bộ môn cầu 

lông, bóng bàn, bóng đá hoặc bóng ném.  

Đối với bộ môn cầu lông, học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ 

năng cơ bản về cầu lông bao gồm: vị trí, tác dụng và lịch sử phát triển môn cầu lông; 

các nguyên lý và kỹ thuật cơ bản môn cầu lông. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh 

viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn 

cầu lông.  

Đối với bộ môn bóng bàn (TC1102-B), học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến 

thức và kĩ năng cơ bản về bóng bàn bao gồm: lịch sử hình thành và phát triển môn 

bóng bàn; các kỹ thuật và chiến thuật cơ bản môn bóng bàn. Đồng thời, học phần cũng 

giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng 

tài môn bóng bàn. 

Đối với bộ môn bóng đá, học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ 

năng cơ bản về bóng đá bao gồm: lịch sử và tác dụng môn bóng đá; nguyên lý kỹ 

thuật đá bóng; các kỹ thuật di duyển, đá bóng, dừng bóng, dẫn bóng, tranh bóng, 

đánh đầu và ném biên; các chiến thuật cơ bản cá nhân, nhóm và toàn đội. Đồng 

thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ 

chức giải và làm trọng tài môn bóng đá.  

Đối với bộ môn bóng ném, học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ 

năng cơ bản về bóng ném bao gồm: lịch sử hình thành và phát triển môn bóng ném; 

các chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ bản bóng ném. Đồng thời, học phần cũng 

giúp sinh viên nắm rõ những điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm 

trọng tài môn bóng ném.  
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Thông qua việc thực hành các bài tập của một trong các môn cầu lông, bóng bàn, bóng 

đá và bóng ném được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp dụng để phát 

triển sức khỏe thể chất và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất cả các mặt 

gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

 

 

 

TC2003 – Giáo dục thể chất 3 

Số tín chỉ: 1 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản về bóng chuyền 

bao gồm: lịch sử phát triển môn bóng chuyền; các nguyên lí kỹ thuật; các kỹ thuật cơ 

sở như tư thế chuẩn bị và di động, lăn ngã cứu bóng; các kỹ thuật cơ bản như chuyền 

bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay, đập bóng và chắn bóng; các chiến thuật tấn công 

và phòng thủ cơ bản. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên nắm rõ những điều luật 

thi đấu, phương pháp tổ chức giải và làm trọng tài môn bóng chuyền. Thông qua việc 

thực hành các bài tập bóng chuyền được thiết kế trong học phần, sinh viên có thể áp 

dụng để phát triển sức khỏe thể chất và nâng cao năng lực vận động của bản thân ở tất 

cả các mặt gồm sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo và mềm dẻo. 

QP2101 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

 

QP2102 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 

 

QP2103 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 

Số tín chỉ: 1,5 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 0,5) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 
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Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

 

QP2104 – Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 2) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 

 

20SH1101 – Nhập môn sinh học 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Nhập môn Sinh học là học phần đại cương trong chương trình Sinh học (lớp 

chất lượng cao), là nền tảng để tiếp thu kiến thức một số học phần cơ sở và chuyên 

ngành khác. Trang bị cho người học các kiến thức bao quát cũng như một số kỹ năng 

cần thiết trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến sinh học.  

20SH2203 – Tiếng Anh trong sinh học 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp các kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ chuyên ngành để tra và 

hiểu từ, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành sinh học, trao đổi với các đối tác và soạn 

thảo bài báo đơn giản trong lĩnh vực chuyên môn bằng tiếng Anh. 

 

20TN0001- Toán cao cấp  C1  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

       Học phần Toán cao cấp C1 cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về toán học, 

các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính (ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, chéo 

hóa ma trận) và phép tính vi tích phân (giới hạn, đạo hàm, tích phân).  

20SH2103 - Thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu sinh học  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 



 

37 

 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu Sinh học (Experimental design 

and Data analysis in Biology) có ý nghĩa quan trọng trong chương trình đào tạo ngành 

Sinh học. Học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương (bắt buộc), sẽ trang bị 

cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế thí nghiệm và phân tích dữ liệu 

trong nghiên cứu khoa học sinh học. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể 

hiểu và tự thiết kế, xây dựng được các mô hình thí nghiệm phù hợp với các trường hợp 

nghiên cứu cụ thể. Sinh viên có được kiến thức về thống kê, phân tích và trực quan 

hoá các dữ liệu trong nghiên cứu sinh học. Sinh viên có khả năng mô tả, diễn giải và 

trực quan hoá các kết quả phân tích dữ liệu; thực hiện được các báo cáo có hàm lượng 

khoa học cao. 

20HH0001- Hóa hữu cơ  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu khái quát về hóa hữu cơ, các khái niệm cơ bản thường gặp 

trong hóa hữu cơ. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu một số dãy đồng đẳng như ankan, 

anken, ankin, benzen và dẫn xuất, ancol, ete, phenol, thiol, andehit, xeton, axit 

cacboxylic và amin. Nội dung trình bày trong mỗi nhóm chất bao gồm: giới thiệu khái 

quát, danh pháp, cấu trúc, tính chất vật lý, phương pháp tổng hợp, phản ứng và cơ chế 

phản ứng. Tương ứng với các vấn đề đã được đưa ra trong chương trình lý thuyết, 

chương trình thực tập cũng có các phần tương ứng. 

20LH0001 – Pháp luật đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn 

Học phần tiên quyết: Không 

Môn Pháp luật đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, đại 

cương về nguồn gốc, bản chất, hình thức của pháp luật nói chung và pháp luật của Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nói riêng, những quy luật phát sinh, phát 

triển của pháp luật nói chung, những quy luật phát sinh, phát triển đặc thù của pháp 

luật của Nhà nước ta nói riêng, đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại 

cương về nguồn gốc, bản chất, chức năng, bộ máy nhà nước, hình thức nhà nước nói 

chung và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nói riêng .Trên cơ sở đó, sinh 

viên có khả năng vận dụng vào thực tiễn phát triển pháp luật của Nhà nước ta để hình 
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thành cơ sở lý luận cho việc phân tích chính sách vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã 

hội công bằng, dân chủ và văn minh trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, 

do dân và vì dân.  

20SH2205 - Vật lý sinh học  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu các nguyên lý và quy luật cơ bản của vật lý / hóa lý liên 

quan đến các quá trình sinh học, sự tương tác và sự vận dụng chúng trong việc lý giải 

đặc tính của các hiện tượng và quá trình liên quan diễn ra trong hệ thống sống như các 

đặc trưng hóa lý cơ bản của đại phân tử sinh học, quá trình nhiệt động học, động học, 

quá trình điện, quang và phóng xạ và những ứng dụng cụ thể trong thực tế đời sống. 

 

20SH2206 - Năng lượng sinh học 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu về các nguồn nguyên liệu và năng lượng đã và đang được 

khai thác sử dụng, vai trò và tiềm năng khai thác của các nguồn năng lượng tái tạo và 

đặc biệt nguồn năng lượng sinh khối (năng lượng xanh). Học phần sẽ giúp cho người 

học hiểu được giá trị của các nguồn nguyên liệu sinh khối, các nguồn tài nguyên sinh 

khôi và nắm bắt được các phương pháp biến chúng thành các năng lượng sử dụng 

trong đời sống giúp nâng cáo giá trị kinh tế xã hội và đóng góp vào nguồn năng lượng 

cần thiết cho đất nước. 

20VL0001- Vật lý đại cương B1  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần này bao gồm các phần chính là: Cơ học, Nhiệt học, Điện và từ. Phần 

Cơ học giới thiệu  các chuyển động và nguyên nhân gây ra chuyển động của chất 

điểm, vật rắn và quá trình biến đổi năng lượng của chúng trong hệ quy chiếu quán tính. 

Thuyết tương đối, lực hấp dẫn vạn vật và dao động cũng được trình bày. Phần Nhiệt 
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học giới thiệu các nguyên lý của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí và 

chuyển động nhiệt trong các hệ vĩ mô. Sinh viên biết vận dụng các quy luật để giải 

thích một số hiện tượng thường gặp và làm các bài tập theo nội dung các chương trong 

chương trình. Phần điện trang bị kiến thức căn bản về các đại lượng của trường tĩnh 

điện (điện tích, điện trường, điện thế, tụ điện, điện dung), mạch điện, dòng điện, từ 

trường, các hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường trong vật chất ... 

20SH1205 - Kỹ thuật phòng thí nghiệm  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Kỹ thuật phòng thí nghiệm (Laboratory Techniques) là một môn học 

có vai trò quan trọng trong chương trình đào ngành sinh học, được xếp vào khối kiến 

thức giáo dục đại cương. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

những nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm, các quy định chung liên quan đến 

hoạt động của phòng thí nghiệm. Hiểu biết cơ bản về nguyên lý, cấu tạo của các dụng 

cụ, thiết bị và cách sử dụng các dụng cụ này trong phòng thí nghiệm; tính chất của các 

loại hoá chất và cách pha chế chúng theo các đơn vị nồng độ thích hợp; một số kỹ 

thuật thường dùng trong lĩnh vực sinh học; phương pháp tổ chức quản lí phòng thí 

nghiệm và sử dụng thiết bị. Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên có kỹ năng thực 

hành thí nghiệm và sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị; tìm kiếm thông tin và xử lí 

thông tin về những kiến thức liên quan đến môn học, kỹ năng làm việc nhóm.  

20SH2104 - Khoa học môi trường 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo ngành sinh học. Học 

phần cung cấp các khái niệm, định nghĩa cơ bản về môi trường và các vấn đề liên quan 

đến môi trường như: đối tượng và phương pháp nghiên cứu môi trường; tài nguyên 

thiên nhiên; các vấn đề chủ yếu của môi trường như: các thành phần cơ bản của môi 

trường, đặc điểm của các môi trường thành phần, ô nhiễm môi trường; áp dụng các 

nguyên lý cơ bản của sinh thái học để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường; 

đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường và phát triển bền vững. Trên cơ sở 

đó, học phần cũng lý giải được một số vấn đề khác liên quan đến vấn đề môi trường 
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như dân số, phát triển… Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên có và hoàn thiện 

được các kỹ năng và thái độ tốt trong học tập, nghiên cứu và trong công việc sau này. 

20HH0002 - Hóa phân tích   

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về hóa học phân tích, cơ sở lý thuyết 

của phương pháp phân tích hóa học (phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp 

phân tích thể tích), phương pháp phân tích hóa lý (phương pháp phân tích quang, các 

phương pháp tách và làm giàu,…). Nội dung trình bày trong mỗi phương pháp bao 

gồm: nguyên tắc chung, thiết bị, kỹ thuật tiến hành phân tích và cách tính  hàm lượng 

các chất. Bên cạnh lý thuyết, học phần còn giới thiệu những bài thực tập cơ bản về xác 

định nồng độ và hàm lượng các chất bằng phương pháp phân tích hóa học và hóa lý. 

20QT0001- Kinh tế học đại cương 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Bài tập: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Kinh tế học đại cương là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức Giáo 

dục đại cương, được giảng dạy trong học kỳ II năm thứ hai. Học phần này đề cập 

những nguyên lý cơ bản của kinh tế học bao gồm các quy luật cơ bản của kinh tế thị 

trường như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh đồng thời trình bày khái niệm, 

phương pháp tính toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cũng như tác động của các chính sách 

kinh tế của chính phủ đến thị trường và nền kinh tế.  

20CP0001- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 3 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là một môn học tự chọn có 

vai trò quan trọng trong chương trình đào của  ngành sinh học , được xếp vào khối 

kiến thức đại cương. Học phần  gồm 6 chương, sinh viên được giới thiệu về: Lý luận 

về phương pháp và các hệ thống quan điểm; Phạm trù phương pháp luận (Nghiên cứu 

làm sáng tỏ bản chất của khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết các quy 

luật phát triển của khoa học hiện đại; Nghiên cứu làm sáng tỏ cơ chế tư duy sáng tạo 
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trong nhận thức của nhà khoa học và các kỹ năng thực hành sáng tạo của họ; Nghiên 

cứu những quan điểm tổng quát, những cách tiếp cận đối tượng nhận thức, đồng thời 

xây dựng hệ thống lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa học, cách thức và kỹ 

thuật nghiên cứu cụ thể; Phương pháp luận khẳng định phương pháp nghiên cứu khoa 

học không những nằm trong lôgíc nhận thức mà còn nằm trong cấu trúc nội dung một 

công trình khoa học; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học cũng chú ý đến phương 

pháp tổ chức, quản lý nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, coi đó 

là một khâu ứng dụng chính các thành tựu khoa học, nhằm nâng cao tiềm lực khoa học 

và tổ chức quá trình nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao). Sau khi kết thúc học phần 

học viên có khả năng: Hệ thống những khái niệm phạm trù, những quy luật, các lý 

thuyết, học thuyết khoa học; Hệ thống trí thức ứng dụng đưa các thành tựu khoa học 

vào sản xuất và quản lý xã hội, nhằm cải tạo thực tiễn;  Hệ thống lý thuyết về phương 

pháp nghiên cứu, về các con đường tìm tòi, sáng tạo khoa học. Bên cạnh đó, sinh viên 

còn được trang bị các kỹ năng thực, tìm kiếm và xử lý thông tin liên quan đến môn 

học, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm. 

 

20QT0002- Quản trị dự án  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: Không 

Theo quan điểm hiện đại, lý thuyết về quản trị dự án có thể áp dụng vào mọi mặt 

của một tổ chức. Nó giúp xử lý, kiểm soát, quản lý hầu hết các vấn đề của một doanh 

nghiệp. Nội dung chính của môn học bao gồm các kiến thức cơ bản về dự án và quản 

trị dự án; các kiến thức liên quan đến việc lựa chọn dự án; cách tổ chức thực hiện dự 

án; phương pháp lập kế hoạch và xác định ngân sách dự án; cách lập tiến độ thực hiện 

dự án; phân bổ nguồn lực để thực hiện dự án; phương pháp kiểm soát dự án; các vấn 

đề liên quan đến hợp đồng và rủi ro trong quá trình thực hiện dự án; và cuối cùng là 

quyết định kết thúc dự án. 

CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 

KIẾN THỨC CƠ SỞ 

20SH1102 - Tế bào học  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 
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Học phần giới thiệu về thành phần cấu tạo, chức năng của tế bào, các bào quan 

và bản chất các quá trình trao đổi chất và năng lượng qua màng, quá trình phân chia 

nguyên phân, giảm phân tế bào tiền nhân (prokaryote) và nhân chuẩn (eukaryote), sự 

khác biệt của tế bào ở các giới sinh vật. Học phần cung cấp các nguyên lý, phương 

pháp, kỹ thuật căn bản sử dụng trong nghiên cứu về tế bào. 

 

20SH1201 - Thực vật học   

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu Các kiến thức cơ bản về hình thái - giải phẫu cơ thể thực 

vật và cơ sở phân loại thực vật, giúp sinh viên nắm vững phương pháp phân loại hình 

thái so sánh và nhận biết các đặc điểm đặc trưng của taxon lớn trong hệ thống phân 

loại. 

 

20SH1202 - Động vật học   

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các nhóm động vật: đặc điểm 

chung; hình thái ngoài, cấu tạo nội quan bên trong; hệ thống phân loại của các nhóm 

động vật; đồng thời trình bày nguồn gốc và quan hệ họ hàng của các nhóm động vật, 

đặc điểm sinh học, sinh thái và những thích nghi về cấu trúc và chức năng. 

 

20SH1203 - Vi sinh vật học  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vi sinh vật như 

lịch sử phát triển của vi sinh vật, đặc điểm về hình thái, cấu tạo, dinh dưỡng, quá trình 

sinh trưởng, phát triển, hoạt động sống của vi khuẩn, xạ khuẩn, vi khuẩn lam, vi nấm, 

virus cũng như vai trò quan trọng của chúng đối với các quá trình chuyển hóa cơ bản 

của các hợp chất trong tự nhiên, trong lương thực thực phẩm. Bên cạnh đó, học phần 
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cũng cung cấp cho sinh viên kiến thức về hệ vi sinh vật trong các môi trường, ứng 

dụng của hệ vi sinh vật có lợi và các phương pháp ức chế hệ vi sinh vật có hại cho 

nông nghiệp, lương thực thực phẩm, gây hại đến sức khỏe của con người, động thực 

vật và gây ô nhiễm môi trường. Đây là môn học cơ sở giúp sinh viên có thể dễ dàng 

tiếp thu kiến thức của những môn học chuyên ngành cũng như giúp sinh viên vững 

vàng ứng dụng trong nghề nghiệp sau này. Ứng dụng một cách hợp lý các quá trình 

của vi sinh vật trong lĩnh vực công nghệ vi sinh công nghiệp, nông - lâm nghiệp, y tế 

và bảo vệ môi trường. 

20SH1204 - Nấm học  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Nấm học là một môn học được xếp vào khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình 

đào tạo Cử nhân Sinh học với tổng số tiết giảng dạy 30 tiết (2 tín chỉ) bao gồm lý 

thuyết, 30 tiết bài tập và thực hành (1 tín chỉ). Nội dung học phần này bao gồm những 

kiến thức cơ bản về giới nấm. Trong đó bao gồm các kiến thức như vai trò, chức năng, 

mối liên hệ giữa nấm với các đối tượng khác trong tự nhiên, các kiến thức về hệ thống 

học, phân loại học cũng như các đặc điểm sinh học, cấu tạo cơ thể, cấu trúc tế bào… 

Đặc biệt chú trọng đến những điểm khác biệt của nấm so với các đối tượng sinh học 

khác trong sinh giới. Như vậy ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ bản về nấm cho 

người học còn có thể giúp người học khả năng tư duy xây dựng nên các hướng nghiên 

cứu về nấm, công nghệ nấm cũng như ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp 

20SH2101 - Hóa sinh học  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Hóa sinh học nghiên cứu bản chất hóa học của sự sống, nó đề cập đến cấu trúc, 

chức năng các phân tử cơ bản của sự sống như protein, nucleic acid, carbohydrate và 

lipid…cùng với sự tương tác giữa chúng hình thành các cấu trúc trên phân tử và tế 

bào. Hóa sinh học cũng giải quyết vấn đề về sự biến đổi và quy luật chi phối sự biến 

đổi của các phân tử sinh học trong các quá trình sinh lý và sinh hóa khác nhau của tế 

bào, cơ sở hóa sinh của di truyền, cơ chế và các kiểu điều hòa trao đổi chất tế bào. Một 

phần quan trọng của giáo trình là tìm hiểu cơ chế cho phép hệ thống sống biến đổi 

năng lượng trong chất dinh dưỡng thành năng lượng của ATP, sự hấp thu và biến đổi 



 

44 

 

năng lượng ánh sáng mặt trời thành hóa năng, sự biến đổi các hợp chất ngoại lai thành 

các phân tử sinh học đặc trưng của sự sống. 

 

20SH2102 - Di truyền học    

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Di truyền học là học phần cơ sở trong chương trình sinh học, là nền tảng để tiếp 

thu kiến thức một số học phần cơ sở và chuyên ngành khác. Trang bị cho người học 

các kiến thức cơ bản cũng như một số kỹ năng cần thiết trong học tập, nghiên cứu và 

ứng dụng liên quan đến di truyền. Nội dung chính của học phần: Bản chất của vật chất 

mang thông tin di truyền, cơ chế đảm bảo bộ máy di truyền qua các thế hệ tế bào và 

thế hệ sinh vật; các quy luật di truyền, bản chất hiện tượng hoán vị gene, tương tác 

gene; hiện tượng biến dị, đột biến. 

 

20SH2201 - Sinh học phân tử    

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Sinh học phân tử là học phần cơ sở trong chương trình sinh học, là nền tảng để 

tiếp thu kiến thức một số học phần cơ sở và chuyên ngành khác. Trang bị cho người 

học các kiến thức cơ bản cũng như một số kỹ năng cần thiết trong học tập, nghiên cứu 

và ứng dụng liên quan đến sinh học dưới góc độ phân tử. Nội dung chính của học 

phần: Hiểu được bản chất và cấu trúc hóa học, chức năng  của các đại phân tử quan 

trọng trong sinh học và mối quan hệ giữa chúng thông qua học thuyết trung tâm; cấu 

trúc, chức năng, phân loại về mặt sinh học của gene, bộ gene và biến động tự nhiên 

trong bộ gene; cơ chế phân tử của quá trình điều hòa hoạt động/biểu hiện gene, phản 

ứng của sinh vật đối với các sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai, sửa chữa các sai 

hỏng DNA; bản chất DNA tái tổ hợp & chuyển gene và biết về nguyên lý của các kỹ 

thuật căn bản; các quy định luật pháp Việt Nam và quốc tế về nghiên cứu, ứng dụng 

GMO, an toàn phòng thí nghiệm sinh học phân tử. Biết được các hướng ứng dụng cơ 

bản của sinh học phân tử. 

20SH2202 - Sinh thái học   
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Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần sinh thái học là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở giới thiệu 

giới thiệu về các quy luật sinh thái cơ bản, ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh, nhân tố 

hữu sinh tới sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Giới thiệu quần thể, quần xã, hệ 

sinh thái và các chu trình sinh địa hóa tự nhiên và các tác động qua lại giữa các sinh 

vật và môi trường sống của chúng. 

20SH2204 - Tiến hóa và đa dạng sinh học    

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Tiến hóa và đa dạng sinh học là một môn học bắt buộc có vai trò 

quan trọng trong chương trình đào của ngành sinh học. Học phần  gồm 5 chương, sinh 

viên được giới thiệu về: Khái niệm và các học thuyết tiến hóa; Quá trình tiến hóa ở 

mức độ gene và vai trò của các nhân tố tiến hóa trong quần thể, Đa dạng sinh học, thực 

trạng suy thoái đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, các phương pháp bảo tồn 

cũng như chính sách,thể chế liên quan đến bảo tồn, các phương pháp điều tra đánh giá 

đa dạng sinh học phục vụ công tác xây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. Sau 

khi kết thúc học phần học viên có khả năng phân tích đánh giá vai trò của tiến hóa và 

đa dạng sinh học đối với con người và sự phát triển bền vững, phân tích các nguyên 

nhân gây suy thoái đa dạng sinh học và đề xuất được các giải pháp quản lý bảo tồn 

trên cơ sở các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, sinh viên còn 

được trang bị các kỹ năng thực, tìm kiếm và xử lý thông tin liên quan đến môn học, 

cập nhật các thành tựu mới của các nhiên cứu về đa dạng và tiến hóa trên thế giới và 

Việt Nam, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm. 

20SH3101- Sinh lý thực vật   

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Sinh lý thực vật là một môn học bắt buộc có vai trò quan trọng trong 

chương trình đào của ngành sinh học, được xếp vào khối kiến thức cơ sở. Học phần 

cung cấp các kiến thức về sinh lý thực vật như: trao đổi nước và cân bằng nước trong 

cây, cơ sở để tưới nước hợp lý; Vai trò sinh lý của dinh dưỡng khoáng, chế độ bón 
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phân một cách khoa học; Quá trình quang hợp và vận chuyển sản phẩm quang hợp, 

các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp và quang hợp với năng suất cây trồng; Quá trình 

hô hấp, các yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng hiểu biết về quá trình hô hấp trong bảo 

quản nông sản; Các quá trình sinh trưởng phát triển của cây, vai trò sinh lý và ứng 

dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật; Tính chống chịu của của cây với các điều 

kiện ngoại cảnh bất thuận. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng thực 

hành, tìm kiếm và xử lý thông tin liên quan đến môn học, cập nhật các thành tựu mới 

trên thế giới và Việt Nam, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm. 

 

20SH3102 - Sinh lý động vật   

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Trong chương trình đào tạo đại học, học phần Sinh lý động vật (Physiology of 

Animal) được xem là học phần cơ sở của nhiều ngành đào tạo như Sinh học, Công 

nghệ Sinh học, Chăn nuôi, Thú y. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh lý học động vật; cấu trúc, chức năng và các 

cơ chế điều hòa sinh lý của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật; mối liên hệ 

giữa các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể với nhau và với môi trường sống. Bên 

cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên có kỹ năng thực hành các thí nghiệm và sử dụng 

một số thiết bị, dụng cụ, hóa chất liên quan đến sinh lý học động vật.  

KIẾN THỨC NGÀNH SINH HỌC ỨNG DỤNG 

20SH3103 - Thực tập nghề nghiệp 1 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 3) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Thực tập nghề nghiệp là học phần bắt buộc trong khối kiến thức ngành của 

chương trình Sinh học. Đây là học phần cũng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề 

nghiệp, kỹ năng mềm thực tế của các học phần cơ sở. Nội dung chính của học phần: 

Tổ chức chuyến đi chung cho cả lớp nhằm trải nghiệm thực tế để tăng cường hiểu biết 

và bổ sung các kiến thức cơ sở ngành, khơi và tạo nguồn cảm hứng học tập, nghiên 

cứu, tình yêu thiên nhiên. Góp phần định hướng chuyên ngành thông qua việc thực tập 

thiên nhiên, tham quan và trao đổi học thuật, kết quả nghiên cứu tại một số cơ sở 

nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất. Tạo các tình huống thực tế để rèn luyện các kỹ 
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năng nghề nghiệp, kỹ năng hoạt động nhóm và các kỹ năng cá nhân. Viết báo cáo thực 

tập. 

20SH3104 - Tài nguyên sinh vật  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Tài nguyên sinh vật là một môn học có vai trò quan trọng trong 

chương trình đào ngành sinh học, được xếp vào khối kiến thức ngành. Học phần cung 

cấp cho người học những kiến thức cơ bản: khái niệm về tài nguyên sinh vật. Học 

phần còn trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đặc điểm 

cấu tạo, đặc điểm sinh sản, đặc điểm sinh lý – sinh thái của các chủng loài sinh vật có 

giá trị; giúp người học nhận biết về các nhóm sinh vật có ý nghĩa trong đời sống. Học 

phần còn giúp người học nắm bắt các phương pháp bảo tồn và phát triển nguồn tài 

nguyên sinh vật này. Từ đó nhân cao ý thức bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nói chung 

và tài nguyên sinh vật nói riêng. Học phần còn giúp sinh viên có kỹ năng thực hành thí 

nghiệm và vận dụng vào nghiên cứu học tập cho các đối tượng sinh vật; tìm kiếm 

thông tin và xử lí thông tin về những kiến thức liên quan đến học phần, kỹ năng làm 

việc nhóm.  

20SH3201 - Nguyên tắc hệ thống học 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu các nguyên tắc và cơ sở dữ liệu về phân loại; về các 

nguyên tắc bao gồm vai trò quan trọng của phân loại và hệ thống học, đặc điểm và 

cách tiếp cận khác nhau về phép phân loại (Classificitaion); về cơ sở dữ liệu bao gồm 

các kiểu dữ liệu khác nhau được dùng trong nghiên cứu về phân loại, cung câp một số 

phương pháp cho việc thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. 

20SH3202 - Quá trình và thiết bị công nghệ 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Môn học Quá trình và thiết bị công nghệ được xếp vào khối kiến thức ngành trong 

chương trình đào tạo Cử nhân Sinh Học với tổng số tiết giảng dạy 60 tiết (3 tín chỉ) 

bao gồm lý thuyết và bài tập. Dựa trên những hiểu biết của con người về các đặc tính 



 

48 

 

của vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật… ngành công nghệ sinh học và cơ khí chế tạo đã 

nghiên cứu và phát triển các trang thiết bị đặc hiệu phục vụ cho việc nuôi cấy chúng, 

góp phần rất lớn cho việc sản xuất thành công các chế phẩm có nguồn gốc sinh học. Vì 

vậy, môn học này có ý nghĩa khá quan trọng đối với sinh viên ngành sinh học nhằm 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cách thức ứng dụng các trang thiết bị 

trong quá trình sản xuất. Đồng thời giúp sinh viên có khả năng thiết kế, xây dựng các 

mô hình sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc sinh học 

 

20SH3203 - Kỹ thuật di truyền và ứng dụng    

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Kỹ thuật di truyền và Ứng dụng là học phần bắt buột trong khối kiến thức 

ngành của chương trình sinh học. Đây là học truyền đạt kiến thức về các kỹ thuật di 

truyền/sinh học phân tử, đồng thời cũng trang bị cho người học kỹ năng và thái độ để 

có thể ứng dụng kỹ thuật di truyền vào các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng của công 

nghệ sinh học. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nguyên lý, phương 

thức triển khai và các hướng ứng dụng của các kỹ thuật di truyền cũng như một số kỹ 

năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cần thiết trong học tập, nghiên cứu và triển khai hoạt 

động nghề nghiệp. Nội dung chính của học phần: Đặc thù trang thiết bị và an toàn 

PTN trong lĩnh vực kỹ thuật di truyền; Nguyên lý, phương pháp và giải pháp kỹ thuật 

để vận hành các kỹ thuật di truyền; Các bước chọn tạo giống và việc ứng dụng kiến 

thức, các kỹ thuật di truyền trong các bước chọn tạo giống; Các hướng ứng dụng và 

phương thức triển khai ứng dụng các kỹ thuật di truyền; Các bài thực hành về sử dụng 

trang thiết bị, triển khai kỹ thuật theo hướng ứng dụng. 

20SH3204 - Tin sinh học 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 2) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Tin Sinh học (Bioinformatic) có ý nghĩa rất quan trọng trong nghiên 

cứu sinh học. Với sự phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ, lượng dữ liệu sinh 

học tăng theo cấp số nhân, đòi hỏi người học cần phải biết và vận hành được các công 

cụ tin sinh học trong kiểm soát, khai thác và xử lý dữ liệu. Sau khi hoàn thành học 

phần, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về tin sinh 

học. Người học có thể ứng dụng các công cụ tin sinh và giải quyết các bài toán cụ thể 
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trong lĩnh vực sinh học. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý, 

kiểm soát, khai thác và xử lý dữ liệu sinh học, biến dữ liệu thành thông tin để trả lời 

các câu hỏi nghiên cứu. 

20SH3205 - Vi sinh ứng dụng 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Môn học Vi sinh ứng dụng cung cấp cho sinh viên kiến thức về các nhóm vi 

sinh vật (vi khuẩn, xạ khuẩn, vi nấm) có ích trong nông nghiệp, nắm bắt được nguyên 

lý cơ bản, các bước tiến hành trong sản xuất các chế phẩm vi sinh ứng dụng trong lĩnh 

vực nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xử lý phế phụ phẩm 

nông nghiệp để tạo sản phẩm khác như compost, phân hữu cơ vi sinh, nguồn năng 

lượng thay thế để hạn chế ô nhiễm môi trường. 

20SH4101 - Sinh thái thực vật 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu về các quy luật sinh thái trong sự tồn tại của thực vật; ảnh 

hưởng của các nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh tới sự sinh trưởng và phát triển của 

thực vật; các quần xã sinh học chính trên hành tinh cũng như các kiểu thảm chính phân 

bố trên lãnh thổ việt nam. 

20SH4102 - Nông hóa thổ nhưỡng 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Thổ nhưỡng nông hóa (Soil chemistry and physis) là một môn học có 

vai trò quan trọng trong chương trình đào ngành sinh học, được xếp vào khối kiến thức 

ngành. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đất, đá và khoáng 

vật. Hiểu biết cơ bản về quá trình hình thành cũng như những tiến trình thổ nhưỡng 

liên tục xảy ra trong đất. Người học có thể phân loại, phân tích đánh giá chất lượng đất 

nông nghiệp thông qua đó đề ra những giải pháp hợp lý trong việc cải tạo cũng như lựa 

chọn những loại cây trồng thích hợp. Học phần cũng cung cấp kiến thức về các loại 

phân bón cũng cách sử dụng chúng để đem lại hiệu quả cao nhất. Học phần còn giúp 
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sinh viên có kỹ năng thực hành thí nghiệm và phân tích các chỉ tiêu hoá lý trong đất 

trong phân bón. Bên cạnh đó học phần còn giúp sinh viên kĩ năng tìm kiếm thông tin 

và xử lí thông tin về những kiến thức liên quan đến môn học, kỹ năng làm việc nhóm.  

20SH4103 - Thực tập nghề nghiệp 2 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 3) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giúp sinh viên được thực tập, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp liên 

quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật, ứng dụng được các kiến thức vào thực 

tiễn nghiên cứu và sản xuất. Sinh viên ra trường được trang bị kỹ năng nghề nghiệp cơ 

bản và có thể vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực liên quan. 

20SH3105 - Công nghệ sinh học môi trường  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần công nghệ sinh học môi trường là học phần bổ trợ giới thiệu về 

nguyên nhân, ảnh hưởng và các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bao 

gồm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Các thông số đánh giá chất lượng môi 

trường và phương pháp sinh học xử lý ô nhiễm sử dụng các đối tượng khác nhau. Nội 

dung trình bày trong mỗi phương pháp bao gồm: nguyên lý, cơ sở khoa học, quy trình, 

các yếu tố ảnh hưởng, và phạm vi ứng dụng. 

20SH3106 - Sinh thái học cảnh quan 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

 Học phần sinh thái học cảnh quan là học phần giới thiệu về các định hướng 

nghiên cứu và cải thiện mối quan hệ giữa địa lý (cảnh quan) và sinh học (sinh thái). 

Đưa ra các ảnh hưởng của sự không đồng nhất về không gian đối với các quá trình 

sinh học và phi sinh học, và quản lý tính không đồng nhất về không gian. Phân tích 

quy mô của các vùng tự nhiên đồng thời nghiên cứu các yếu tố liên quan như dân số, 

xã hội, giao thông, cách thức sử dụng đất.  

20SH3206 - Bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật 
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Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật là một môn học có vai trò quan 

trọng trong chương trình đào của ngành sinh học. Học phần trang bị cho sinh viên 

phương pháp luận Bảo tồn nguồn gen thực vật nhằn cung cấp nguồn nguyên liệu khởi 

đầu phục vụ nghiên cứu khoa học, cải tạo giống, đảm bảo duy trì được sự đa dạng sinh 

học và những tiền đề cần thiết về tài nguyên thực vật đảm bảo cho sự phát triển bền 

vững về nguồn tài nguyên thực vật cho hiện tại cũng như cho tương lai. Sinh viên 

được giới thiệu về: Tầm quan trọng của việc bảo tồn nguồn gen thực vật, ý nghĩa của 

các ngân hàng gen trên thế giới; Các phương pháp bảo tồn nguồn gen thực vật ( in situ, 

ex situ,…) cũng như vai trò của công nghệ sinh học thực vật đối với sự phát triển kinh 

tế, xã hội; Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng thực hành, tìm kiếm 

và xử lý thông tin liên quan đến môn học, cập nhật các thành tựu mới của công nghệ 

sinh học thực vật trên thế giới và Việt Nam, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm.  

20SH3207 - Công nghệ protein và enzyme  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về cấu trúc, tính chất và phân 

loại protein-enzyme, mô hình động học của phản ứng xúc tác bởi protein-enzyme, các 

yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính protein-enzyme. Các nguồn thu nhận, phương pháp 

tách chiết, tinh sạch, đánh giá chất lượng Protein – Enzyme. Quy trình công nghệ sản 

xuất Protein, Enzyme và ứng dụng. Chế tạo Enzyme cố định và khai thác ứng dụng 

vào trong đời sống. Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên các kỹ năng làm việc 

nhóm, kỹ năng thuyết trình, tìm tài liệu.  

20SH3208 - Côn trùng và ứng dụng  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu ý nghĩa và vai trò của côn trùng với con người và với tự nhiên 

(môi trường sống của con người và của mọi sinh vật). Học phần trang bị những kiến 

thức cơ bản về về hình thái học, sinh lý- giải phẫu, sinh học, sinh thái học côn trùng, 
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phân loại côn trùng từ đó vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nghiên cứu ứng 

dụng của côn trùng đó trong các lĩnh vực nông nghiệp, trang trí, làm thức ăn,…. 

20SH3209 - Dinh dưỡng cây trồng  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Sinh lý thực vật, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật phòng thí nghiệm 

Học phần giới thiệu về các nội dung cơ bản về cây trồng và dinh dưỡng, sự hấp 

thu dinh dưỡng và năng suất cây trồng, cụ thể như sau: Lịch sử nghiên cứu về dinh 

dưỡng cây trồng; Vai trò của các dưỡng chất khoáng đa lượng và vi lượng đối với cây 

trồng; Sự hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng khoáng từ rễ và lá của cây trồng; 

Dinh dưỡng và năng suất cây trồng; Chuẩn đoán các triệu chứng thiếu và thừa dưỡng 

chất khoáng; Tính toán cân đối dinh dưỡng cho cây trồng ở từng giai đoạn của từng 

nhóm cây trồng khác nhau. 

20SH3210 - Nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: không 

Học phần Nuôi cấy mô và tế bào thực vật là một môn học tự chọn, được xếp vào khối 

kiến thức ngành. Học phần  gồm 6 chương, sinh viên được giới thiệu về: Lịch sử hình 

thành môn học, nguyên lý cơ bản của kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật, nguyên tắc 

bố trí phòng thí nghiệm nuôi cấy mô; Những phương pháp nuôi cấy mô và ứng dụng 

trong chọn, tạo và nhân giống cây trồng, phục tráng giống bị thoái hóa; Bên cạnh đó, 

sinh viên còn được trang bị các kỹ năng thực hành (từ giai đoạn khử trùng mẫu cấy 

đến giai đoạn đưa cây con ra vườn ươm), tìm kiếm và xử lý thông tin liên quan đến 

môn học, cập nhật các thành tựu mới của công nghệ sinh học thực vật trên thế giới và 

Việt Nam, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm. 

20SH4104 - Hóa thực vật và ứng dụng    

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn     

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Hoá thực vật và ứng dụng (Plant chemistry and application) có vai 

trò quan trọng trong chương trình đào ngành sinh học ứng dụng. Học phần trang bị cho 

sinh viên những khái niệm, cách phân loại, phương pháp tách chiết, định lượng, định 

tính về các nhóm hợp chất thứ cấp trong thực vật và sự phân bố của các nhóm hợp chất 
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thứ cấp trong các taxon thực vật. Cung cấp các kiến thức về vai trò của các hợp chất 

thứ cấp đối với thực vật và con người và một số ứng dụng của các hợp chất thứ cấp 

trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống như dược liệu, thực phẩm, mỹ phẩm, bảo vệ 

thực vật v.v… Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên có và hoàn thiện được các kỹ 

năng và thái độ tốt trong học tập, nghiên cứu và trong công việc sau này.  

20SH4105 - Hóa sinh ứng dụng  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn     

Học phần tiên quyết: Không 

     Học phần mô tả cơ sở hóa sinh và ứng dụng vào các quá trình bảo quản, chế biến 

lương thực, thực phẩm. Cơ sở hóa sinh, ứng dụng trong các quá trình lên men. Các qui 

trình thu nhận và sử dụng chất màu, chất thơm trong chế biến thực phẩm. Các quá 

trình lên men và thu sản phẩm trao đổi chất. Ứng dụng các sản phẩm trao đổi chất 

trong đời sống. Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, 

kỹ năng thuyết trình, tìm tài liệu. 

20SH4106 - Kiểm nghiệm thực phẩm 

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc   Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần kiểm nghiệm thực phẩm thuộc khối kiến thức ngành tự chọn của ngành 

sinh học ứng dụng. Học phần giới thiệu các khái niệm liên quan đến chất lượng thực 

phẩm và kiểm nghiệm thực phẩm; các chỉ tiêu là nguyên nhân gây nhiễm độc thực 

phẩm; các chỉ tiêu cần phải kiểm nghiệm trong thực phẩm là giá trị dinh dưỡng, cảm 

quan thực phẩm, vi sinh vật thực phẩm, chất tồn dư trong thực phẩm, chất hóa lý ô 

nhiễm trong thực phẩm và các phương pháp đánh giá, quy trình phân tích các chỉ tiêu 

này. Từ đó, sinh viên có khả năng lấy mẫu, phân tích và đánh giá thực phẩm đúng quy 

trình. 

20SH4107 - Tự động hóa trong nông nghiệp  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật canh tác, dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ thực vật 



 

54 

 

Học phần sẽ trang bị các kiến thức cơ bản về tự động hóa trong nông nghiệp, 

nền nông nghiệp thông minh và giới thiệu về ứng dụng công nghệ tự động hóa trong 

nông nghiệp thông minh 4.0. Giúp người học hiểu được lợi ích của công nghệ tự động 

hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, và có thể áp dụng được các công nghệ tự 

động hóa vào các hoạt động thực tiễn sản xuất. 

20SH4108- Sinh thái học ứng dụng trong nông nghiệp và phát triển bền vững  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn  

Học phần tiên quyết: không 

Học phần Sinh thái học ứng dụng trong nông nghiệp và phát triển bền vững là 

học phần tự chọn trong khối kiến thức ngành trang bị cho người học các kiến thức về 

cấu trúc và chức năng hệ sinh thái nông nghiệp, phân tích các thuộc tính của hệ sinh 

thái nông nghiệp cho nghiên cứu và ứng dụng, xác định hệ sinh thái nông nghiệp bền 

vững. Học phần còn trang bị cho người học biết cách khảo sát, thu thập số liệu, phân 

tích, đánh giá và rút ra bài học thực tế. Trang bị kỹ năng quan sát, tổng hợp và hệ 

thống hóa một hệ sinh thái nông nghiệp cụ thể.  

20SH4109 - Bảo vệ thực vật   

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Môn học giới thiệu về các nguyên nhân gây hại cây trồng (côn trùng, bệnh cây, 

các loài dịch hại khác), nguyên lý phòng trừ dịch hại và các biện pháp phòng trừ dịch 

hại nhằm bảo vệ cây trồng, đảm bảo năng suất cây trồng, chất lượng nông sản, bảo vệ 

môi trường.  Trang bị những kiến thức cơ bản về các đặc điểm hình thái  học côn 

trùng, giải phẫu sinh lý côn trùng, đặc điểm sinh học, sinh thái học côn trùng, từ đó tìm 

ra được biện pháp phòng trừ  hiệu quả với nhóm côn trùng có hại và tạo điều kiện 

thuận lợi để phát triển nhóm côn trùng có ích, góp phần tạo ra một nền nông nghiệp 

xanh sạch, vừa phong phú đa dạng, vừa có hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường 

sinh thái và sức khoẻ người tiêu dùng. Trang bị những kiến thức cơ bản về bệnh hại 

cây trồng, các nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng bệnh, các điều kiện và ảnh hưởng 

của các yếu tố sinh thái đến sự phát sinh phát triển của bệnh cây và các biện pháp 

phòng trừ bệnh hại. Thông qua môn học, sinh viên hiểu được tầm quan trọng của bảo 

vệ thực vật đối với các sản phẩm nông nghiệp, các tiêu chuẩn của thị trường trong 

nước và quốc tế đối với các sản phẩm nông nghiệp từ đó có thể vận dụng kiến thức 
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vào để phòng tránh, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng các biện pháp thân thiện với 

môi trường. 

20SH4110 - Công nghệ sau thu hoạch  

Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần công nghệ sau thu hoạch thuộc khối kiến thức ngành sinh học ứng 

dụng. Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình thu hoạch, bảo quản, đóng gói và vận chuyển hoa; cung cấp các 

kiến thức cần thiết về kỹ thuật xử lý sản phẩm nông sản sau thu hoạch. Môn học này 

còn giới thiệu phương pháp bảo quản hoa và các phương pháp chế biến sản phẩm sau 

thu hoạch. 

20SH4111 - Nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu về khái niệm về đặc điểm cấu tạo, sinh trưởng, sinh lý dinh 

dưỡng, sinh thái, sinh sản của nấm trồng. Giá trị dinh dưỡng và giá trị dược liệu của 

nấm. Thiết kế và xây dựng phòng thí nghiệm, trang trại nuôi trồng nấm. Kỹ thuật phân 

lập và sản xuất giống nấm. Kỹ thuật phối chế nguyên liệu. Kỹ thuật chăm sóc, thu hái, 

bảo quản và chế biến nấm. Học phần trang bị cho người học về khái niệm về đặc điểm 

cấu tạo, sinh trưởng, sinh lý dinh dưỡng, sinh thái, sinh sản của nấm trồng. Giá trị dinh 

dưỡng và giá trị dược liệu của nấm. Phương pháp chọn địa điểm và xây dựng phòng 

thí nghiệm, trang trại nuôi trồng nấm. Kỹ thuật phân lập và sản xuất giống nấm. Kỹ 

thuật phối chế nguyên liệu. Kỹ thuật chăm sóc, thu hái, bảo quản và chế biến nấm. Từ 

đó vận dụng để xây dựng quy trình nuôi trồng nấm phù hợp với từng điều kiện cụ thể 

Học phần trang bị cho người học kỹ năng nhận biết các loại nấm trồng. Phân lập, sản 

xuất giống nấm, xử lý nguyên liệu, chăm sóc và thu hái nấm. Có kỹ năng hoạt động 

nhóm, tra cứu tài liệu, xây dựng và thuyết trình bày báo cáo các nội dung liên quan. 

Tích cực, trung thực và sáng tạo. Chia sẻ hiểu biết trong quá trình học tập và sau khi ra 

trường. Nhiệt tình hỗ trợ cho cộng đồng trong việc phát triển công nghệ nuôi trồng 

nấm. 

20SH4201 - Kỹ thuật canh tác  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 
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Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về đất đai, sử dụng nước, giống 

trồng, sử dụng dinh dưỡng, kỹ thuật gieo trồng và bảo vệ thực vật canh tác nông 

nghiệp. Cung cấp kiến thức thực tế về các khâu kỹ thuật canh tác cơ bản của cây trồng, 

biết phân tích một số nội dung liên quan đến xây dựng, quy hoạch, thực hiện và đánh 

giá hiệu quả kinh tế trong canh tác và định hướng cải thiện các khâu canh tác để đạt 

hiệu quả kinh tế cao. 

20SH4202 - Thực vật học dân tộc  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu phương pháp nghiên cứu về thực vật gắn với tri thức bản 

địa, mối quan hệ giữa tài nguyên thực vật và phát triển cộng đồng.  

20SH4203 - Công nghệ giống cây trồng 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Công nghệ giống cây trồng là một môn học trong chương trình đào 

của ngành sinh học. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản cũng như một số kỹ 

năng cần thiết trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến chọn tạo giống cây 

trồng, vật nuôi. Nội dung chính của học phần: Mục đích, lịch sử, vai trò và quy định 

luật pháp đối với công tác chọn tạo giống; Vai trò di truyền đối với đặc tính/phẩm cấp 

giống; Các bước chọn tạo giống và việc ứng dụng kiến thức, các kỹ thuật di truyền 

trong các bước chọn tạo giống; Các phương thức chọn tạo giống truyền thống và hiện 

đại; Một số kỹ thuật di truyền đặc thù trong lai tạo và đánh giá tần số allele trong quần 

thể, trong việc sản xuất hạt giống, xác định giống, gây đột biến. 

 

20SH4204 - Kiến trúc cảnh quan 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn   

Học phần tiên quyết: Không 
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Học phần kiến trúc cảnh quan là một môn học trong chương trình đào của 

ngành sinh học. Trang bị các kiến thức và kỹ năng liên quan đến quy hoạch, thiết kế và 

quản lý những không gian trong đô thị, các khu dân cư, khu danh lam thắng cảnh. 

 

20SH4205 - Khóa luận tốt nghiệp  

Số tín chỉ: 7 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 7) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn có điều kiện   

Học phần tiên quyết: Không 

Khóa luận tốt nghiệp là học phần tự chọn có điều kiện trong khối kiến thức 

ngành của ngành sinh học ứng dụng. Đây là học phần bổ sung các kiến thức chuyên 

sâu về một hướng nghiên cứu hẹp thuộc chuyên ngành hoặc giao thoa giữa các chuyên 

ngành, ngành khác. Rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cá nhân, kỹ năng 

mềm trong lĩnh vực nghiên cứu, góp phần định hướng nghề nghiệp chuyên sâu cho 

người học. Nội dung chính của học phần: Hình thành ý tưởng nghiên cứu, tìm nơi có 

điều kiện triển khai, người hướng dẫn; Lập đề cương nghiên cứu; Triển khai nghiên 

cứu, ghi nhận kết quả; Phân tích kết quả, tổng hợp và viết Khóa luận tốt nghiệp; Trình 

bày kết quả nghiên cứu. 

20SH4206 - Thực tập chuyên đề tốt nghiệp  

Số tín chỉ: 5 (Lý thuyết: 0 – Thực hành: 5) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn có điều kiện   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giúp sinh viên được thực tập, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp liên 

quan đến lĩnh vực sinh học, ứng dụng được các kiến thức vào thực tiễn nghiên cứu và 

sản xuất. Sinh viên ra trường được trang bị kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và có thể vào 

làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực liên quan. 

 

20SH3107- Quản lý chất lượng sản phẩm sinh học  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 2 – Thực hành: 0) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn bổ trợ   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần quản lý chất lượng sản phẩm sinh học thuộc khối kiến thức bổ trợ của 

ngành Công nghệ sinh học. Học phần này giới thiệu định nghĩa, phạm quy, nội dung 

của GAP, GMP, GHP, HACCP, ISO…. Các phương pháp xây dựng GAP, GMP, GHP 
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cũng như HACCP cho các quy trình sản xuất các sản phẩm sinh học, đặc biệt là rau, 

nông sản, thực phẩm và chế phẩm sinh học được trình bày một cách hệ thống. Sau khi 

học môn này, sinh viên có khả năng phân tích thực trạng áp dụng quản lý chất lượng 

sản phẩm sinh học và có cơ sở để xây dựng quy trình quản lý chất lượng sản phẩm địa 

phương. 

20SH3108- Tảo học và ứng dụng 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn bổ trợ   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu cho sinh viên bậc đại học các kiến thức cơ bản về tảo và các 

ứng dụng của tảo trong đời sống hiện nay và triển vọng trong tương lai; ứng dụng của 

tảo trong môi trường như quan trắc, sinh vật chỉ thị và xử lý nước thải, trong việc tạo 

ra nguồn năng lượng mới, trong y hoc, dược phẩm và thực phẩm được cung cấp trong 

giáo trình này; một số quy trình tách chiết hợp chất quý từ tảo cũng được trình bày. 

 

20SH3211 - Công nghệ thuỷ sinh  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn bổ trợ   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần công nghệ thuỷ sinh là học phần bổ trợ giới thiệu những khái niệm cơ 

bản về sinh thái thủy sinh vật (nước ngọt và nước mặn), phân tích những lĩnh vực 

chính của công nghệ thủy sinh: sử dụng công nghệ thủy sinh để xử lý môi trường và sử 

dụng sinh vật thủy sinh trong y dược, thực phẩm, và năng lượng. Học phần đồng thời 

cung cấp những kiến thức về tình hình nuôi trồng thủy sản trên thế giới và các nguyên 

tắc kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản.  

20SH3212- Ứng dụng công nghệ nano trong sinh học 

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn bổ trợ   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần giới thiệu cho sinh viên đại học những khái niệm cơ bản về công 

nghệ nano và vật liệu nano, mối liện hệ giữa công nghệ nano và sinh học cũng như 

công nghệ sinh học, và độc học của vật liệu nano; nội dung của học phần còn bao gồm 

tính chất và phương pháp tổng hợp những vật liệu cấu trúc nano đang được hoặc có 
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triển vọng ứng dụng trong đời sống; những ứng dụng thực tế , và triển vọng ứng dụng 

rộng rãi  trong sinh học và y học của những vật liệu này cũng được trình bày.  

20SH4112 - Di truyền trong chọn tạo giống    

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn bổ trợ   

Học phần tiên quyết: Không 

Di truyền trong chọn tao giống là học phần bắt buột trong khối kiến thức ngành 

của chương trình Công nghệ sinh học đối với chuyên ngành Công nghệ sinh học thực 

vật và Công nghệ sinh học nông nghiệp, đồng thời là kiến thức tự chọn đối với chuyên 

ngành Công nghệ vi sinh và thực phẩm. Đây là học phần mang tính tích hợp và khai 

thác chuyên sâu của các kiến thức về Di truyền học, Sinh học phân tử, Vi sinh vật học, 

Sinh lý thực vật, Sinh lý động vật, Kỹ thuật di truyền và ứng dụng… trong lĩnh vực 

chọn tạo giống. Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản cũng như một số kỹ năng 

cần thiết trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến chọn tạo giống cây 

trồng, vật nuôi. Nội dung chính của học phần: Mục đích, lịch sử, vai trò và quy định 

luật pháp đối với công tác chọn tạo giống; Vai trò di truyền đối với đặc tính/phẩm cấp 

giống; Các bước chọn tạo giống và việc ứng dụng kiến thức, các kỹ thuật di truyền 

trong các bước chọn tạo giống; Các phương thức chọn tạo giống truyền thống và hiện 

đại; Một số kỹ thuật di truyền đặc thù trong lai tạo và đánh giá tần số allele trong quần 

thể, trong việc sản xuất hạt giống, xác định giống, gây đột biến. 

20SH4113 - Công nghệ lên men và sau lên men  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn bổ trợ   

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần Công nghệ lên men và sau lên men trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ sở ngành về nguyên lý của công nghệ lên men, phương pháp phân lập giống, 

cải tạo giống và bảo quản vi sinh vật để đáp ứng tiêu chuẩn giống sử dụng trong công 

nghệ lên men. Sinh viên được cung cấp những kiến thức nền tảng về cơ chế trao đổi 

chất và sinh tổng hợp những hợp chất ở vi sinh vật, những phương pháp lên men khác 

nhau, kiến thức về thiết bị lên men và hệ thống điều khiển; các phương pháp thu nhận 

và tinh chế các sản phẩm sau lên men làm cơ sở khoa học để xây quy trinh công nghệ 

sản xuất như sản xuất rượu, sản xuất các axit hữu cơ, sản xuất sinh khối nấm men,... 

nhằm tạo ra những sản phẩm lên men cũng như nâng cao được chất lượng của các sản 

phẩm.  

20SH4207 - Ứng dụng bức xạ trong sinh học  
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Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn bổ trợ   

Học phần tiên quyết: Không 

Ứng dụng bức xạ trong sinh học là học phần tự chọn trong khối kiến thức bổ trợ 

của chương trình sinh học ứng dụng. Đây là học phần mang khai thác chuyên sâu của 

các kiến thức về tác động của các loại bức xạ lên sinh vật, vật liệu sinh học và con 

người để áp dụng trong lĩnh vực chọn tạo giống đột biến, khử trùng bảo quản nông sản 

thực phẩm, y học và thao tác trên mạch polymer sinh học để tạo vật liệu có hoạt tính 

sinh học. Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong học tập, 

nghiên cứu và triển khai hoạt động nghề nghiệp liên quan đến kiến thức giao thoa giữa 

công nghệ sinh học với bức xạ để đáp ứng nhu cầu xã hội. Nội dung chính của học 

phần: Khái niệm và bản chất, nguồn gốc các loại bức xạ, kiến thức căn bản về an toàn 

bức xạ và phương pháp căn bản trong tính toán, đo đạc liều, suất liều bức xạ và hoạt 

độ phóng xạ; Cơ chế tương tác bức xạ với vật chất, với hệ thống sống và hệ quả; 

Nguyên lý và cách thức tiến hành, các trang thiết bị đi kèm để triển khai ứng dụng bức 

xạ trong chọn tạo giống đột biến, trong y học, trong xử lý nước & không khí, trong 

thao tác trên mạch polymer sinh học và trong khử trùng, bảo quản thực phẩm, vật tư, 

dụng cụ y tế và thí nghiệm. Kiến tập và thực hành về ứng dụng bức xạ trong thao tác 

mạch polymer, khảo sát ảnh hưởng của bức xạ lên hạt giống và khả năng tiệt trùng của 

bức xạ. 

20SH4208 - Miễn dịch học và ứng dụng  

Số tín chỉ: 2 (Lý thuyết: 1 – Thực hành: 1) 

Học phần: Bắt buộc    Tự chọn bổ trợ   

Học phần tiên quyết: Hóa sinh học, vi sinh vật học 

Học phần cung cấp cho người học các nguyên lý, cơ chế hoạt động của hệ 

thống miễn dịch trong cơ thể người, động vật để ứng dụng vào thực tế cuộc sống thuộc 

các lĩnh vực chẩn đoán bệnh trên thực vật và động vật, sản xuất vắc xin phòng bệnh và 

kháng thể điều trị bệnh. 


