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Số tín 

chỉ

Lịch trình 

giảng dạy
1 Tế bào học (Mã 

học phần: 

STP0001)

- Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản, sâu sắc về cấu trúc và chức năng của tế bào 

và các thành phần cấu tạo nên tế bào. Sinh viên nắm được ý nghĩa của việc nghiên 

cứu tế bào trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn, nắm được mối quan hệ giữa cấu 

trúc và chức năng trong mỗi thành phần cấu tạo nên tế bào. Là cơ sở để tiếp thu các 

kiến thức cơ bản về sinh học như Mô học, Phôi sinh học, Sinh học cơ thể động, 

Thực vật, Di truyền học, Sinh lí học, Hóa sinh học cũng như các môn công nghệ 
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2 Lý - hóa sinh 

học (Mã học 

phần: STP0034)

- Kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên hệ sư phạm những kiến thức cơ bản và 

hiện đại về Lý-Hóa sinh học cũng như vai trò của Lý-Hóa sinh học đối với các lĩnh 

vực Sinh học khác. Thông qua học phần, sinh viên có kiến thức về những quan 

niệm chìa khóa của hệ thống sống, về mối liên hệ giữa cấu trúc và chức năng của 

các phân tử sinh học cấu tạo nên tế bào và điều tiết các hoạt động sống, tính thống 

nhất chặt chẽ giữa quá trình trao đổi chất và trao đổi năng lượng, sự linh hoạt và sự 

điều hòa các quá trình trao đổi. Từ đó, sinh viên có thể tiếp thu những nguyên lí cơ 

bản, những thành tựu của Công nghệ sinh học cũng như ứng dụng Lý-Hóa sinh học 

trong sản xuất và đời sống. Ngoài ra học phần còn cung cấp kiến thức vật lí cơ bản 

ứng dụng trong sinh học (nhiệt động học), kiến thức cơ bản về cơ sở vật lí của các 

quá trình sinh học (động học của quá trình sinh học, tính thấm của tế bào, mô, điện 

động học, điện thế sinh vật, quang sinh học, phóng xạ).

- Kĩ năng: Học phần cũng trang bị cho sinh viên những nguyên tắc cơ bản làm việc 

trong phòng thí nghiệm, rèn luyện các kĩ năng thực hành Hóa sinh học như định 

tính, định lượng một số nhóm chất hữu cơ nhằm minh họa cho phần lý thuyết, đồng 
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3 Động vật học 

không xương 

sống (Mã học 

phần: SDS0001)

- Về kiến thức:

+ Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

Động vật không xương sống: các mức độ tổ chức cơ thể, đặc điểm sinh học, sinh 

thái học, phân loại, phân bố, nguồn gốc và tiến hóa của các ngành động vật không 

xương sống. Từ những kiến thức cơ bản đó là cơ sở cho những định hướng nghiên 

cứu và ứng dụng vào thực tiễn đời sống.

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm 

những kiến thức mới, những quy luật hoạt động mới của động vật, làm phong phú 

thêm nguồn tri thức.

- Về kĩ năng:

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản được quy định 

trong học phần: quan sát, mô tả, giải phẫu, phân tích, thí nghiệm, vẽ hình...
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4 Thực vật học 

(Mã học phần: 

STP0035)

Phần 1. Hình thái học thực vật

- Kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, hiện đại về giải phẫu 

và hình thái thực vật, những đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng và phù hợp 

với điều kiện sống; những đặc điểm tiến hoá về cấu tạo của các cơ quan ở thực vật.

- Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, so sánh, làm tiêu bản kính hiển vi 

cho sinh viên.

Phần 2. Phân loại học thực vật

Kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên hệ sư phạm những kiến thức cơ bản và 

hiện đại về hệ thống hoá thực vật từ thấp đến cao; quan hệ họ hàng và hướng tiến 

hoá của các nhóm thực vật theo quan điểm hiện đại. Từ đó, sinh viên thấy được tính 

đa dạng, phong phú của thực vật trong thiên nhiên và ở Việt Nam.

- Kỹ năng: Sinh viên thành thạo các kỹ năng quan sát, mô tả, thu thập và phân tích 

mẫu vật, làm tiêu bản mẫu thực vật.
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5 Vi sinh vật học 

(Mã học phần: 

STP0007)

- Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về: hình thái, cấu tạo, hoạt động 

sống, sinh trưởng, phát triển của thế giới vi sinh vật.

- Kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả, phân biệt, làm tiêu bản vi sinh vật; 

Rèn luyện kĩ năng ứng dụng kiến thức vi sinh vật học trong cuộc sống.
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6 Động vật học có 

xương sống (Mã 

học phần: 

SDS0002)

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

các mức độ tổ chức cơ thể của các đại diện thuộc ngành Có dây sống, sự phân bố, 

đặc điểm sinh sản và phát triển, nguồn gốc và tiến hóa, hệ thống phân loại, sinh thái 

học và đa dạng sinh học của các nhóm đại diện trong ngành.

+ Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và chủ yếu nhất của môn học trên 

cơ sở hiểu biết và giải thích được cơ sở khoa học của các hiện tượng, các quá trình 

sinh lí, các cơ chế và các chức năng của các quy luật hoạt động sinh sống của các 

nhóm động vật trong mối quan hệ mật thiết về cấu tạo và chức năng của cơ thể 

thống nhất và có quan hệ chặt chẽ với môi trường sống.

+ Sinh viên có thể vận dụng một cách cụ thể và sáng tạo một số nội dung kiến thức 

đã được học từ môn học vào các quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực 

tế đời sống chăn nuôi, thuần dưỡng, bảo tồn nguồn gen của các nhóm động vật. 

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

bậc thạc sỹ và tiến sỹ sinh học, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát 

hiện thêm những kiến thức mới, những quy luật hoạt động mới của động vật, từ đó 

sẽ có những đề xuất và đóng góp mới làm phong phú thêm những kiến thức của 

môn học.

- Về kỹ năng: 

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản các nội dung quy 

định trong học phần: quan sát, mô tả, giải phẫu, phân tích...

+ Bước đầu trang bị những kĩ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học: thu thập tài 

liệu, mẫu vật; tổng hợp; phân tích và xử lí số liệu. 
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7 Sinh lí học thực 

vật (Mã học 

phần: STP0006)

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các quá trình sinh lý diễn ra 

trong cơ thể thực vật, mối quan hệ giữa các quá trình sống trong cơ thể, giữa cơ thể 

với môi trường. Vận dụng những kiến thức cơ bản của học phần vào giảng dạy môn 

sinh học ở phổ thông, vận dụng trong thực tế sản xuất và đời sống.

- Kĩ năng: Sinh viên thành thạo kỹ năng tiến hành các thí nghiệm về sinh lý thực 

vật, có khả năng thiết kế thí nghiệm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
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8 Cơ sở phân loại 

học động vật 

(Mã học phần: 

SDS0003)

- Về kiến thức:

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

Cơ sở phân loại học động vật: vai trò và nhiệm vụ của phân loại học, lược sử 

nghiên cứu; hệ thống phân loại và sự đa dạng các nhóm động vật; các khái niệm, 

thuật ngữ thường sử dụng trong phân loại học động vật; các thứ hạng phân loại; đặc 

điểm dùng trong phân loại học động vật; các biến dị thường gặp khi tiến hành 

nghiên cứu về động vật; các giai đoạn trong phương pháp phân loại động vật và 

một số điều quy định trong luật Quốc tế về danh pháp động vật.

+ Sinh viên biết cách triển khai nghiên cứu và cách trình bày một đề tài nghiên cứu 

về động vật, cách công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học.

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm 

những kiến thức mới, những quy luật hoạt động mới của động vật, làm phong phú 

thêm nguồn tri thức cho nhân loại.

- Về kỹ năng: 

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản được quy định 

trong học phần: thu thập mẫu vật, xử lý và bảo quản mẫu, ghi nhật ký thực địa, 

phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, cách sử dụng tài liệu...
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9 Thực tập nghiên 

cứu thiên nhiên 

(Mã học phần: 

SDS0008)

- Về kiến thức:

 + Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

thực tập nghiên cứu thiên nhiên: môi trường, các phương pháp thu lượm mẫu vật, 

xử lý và bảo quản mẫu vật động vật, thực vật.

 + Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

 + Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu.

- Về kĩ năng:

 + Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản, nội dung được 

quy định trong học phần: quan sát, mô tả, giải phẫu, phân tích, tổng hợp,...

 + Trang bị những kĩ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học: thu thập tài liệu, tổng 

hợp, phân tích và xử lí số liệu.

 + Sinh viên có được kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm: trình bày, thể hiện các nội 
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10 Lý luận dạy học 

sinh học (Mã 

học phần: 

STP0012)

- Kiến thức: Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về phương pháp giảng dạy 

Sinh học, trình bày được các nhiệm vụ, nội dung dạy học sinh học ở trường phổ 

thông, phân tích được nguyên tắc và các phương pháp dạy học Sinh học ở trường 

phổ thông, hiểu được sự hình thành và phát triển các khái niệm Sinh học.

- Kỹ năng: Sinh viên rèn luyện các kỹ năng phân tích cấu trúc nội dung và sử dụng 

các phương pháp dạy học Sinh học cơ bản
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11 Tự chọn 3: Địa 

lí sinh vật - Tập 

tính học động 

vật (Mã học 

phần: SDS0009)

- Về kiến thức: 

+ Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễnvề sự 

phân bố của các nhóm sinh vật theo các khu vực địa lý sinh thái trên trái đất. Các 

căn cứ để phân chia các vùng địa lý sinh vật trên thế giới và Việt Nam, nguyên 

nhân và cơ chế dẫn tới sự hình thành và cách ly các nhóm sinh vật...

+ Sinh viên có thể vận dụng một cách cụ thể và sáng tạo một số nội dung kiến thức 

đã được học từ môn học vào các quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực 

tế đời sống chăn nuôi, thuần dưỡng, bảo tồn nguồn gen của các nhóm động vật. 

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

bậc thạc sỹ và tiến sỹ sinh học, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát 

hiện thêm những kiến thức mới, những quy luật hoạt động mới của động vật, từ đó 

sẽ có những đề xuất và đóng góp mới làm phong phú thêm những kiến thức của 

môn học.

- Về kỹ năng: 

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản các nội dung quy 

định trong học phần: quan sát, mô tả, phân tích, tổng hợp...

+ Bước đầu trang bị những kĩ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học: thu thập tài 

liệu, mẫu vật; tổng hợp; phân tích và xử lí số liệu. 

+ Rèn luyện kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm: trình bày, thể hiện các nội dung, ý 

tưởng. Có kĩ năng sử dụng các phương tiện dạy học truyền thống và hiện đại trong 

quá trình làm việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, có khả 

năng giao tiếp trong công việc.

* Phần hai: Tập tính học động vật
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12 Tự chọn 3: 

Lưỡng cư - Bò 

sát - Điểu học - 

Thú học  (Mã 

học phần: 

SDS0010)

- Về kiến thức: 

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

lưỡng cư, bò sát, chim và thú: lược sử nghiên cứu; phân loại và sự đa dạng; nguồn 

gốc và tiến hóa; sinh thái học; tập tính và phương pháp điều tra giám sát lưỡng cư, 

bò sát, chim và thú. Môn học này giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn về các nhóm động 

vật có xương sống cỡ lớn, về giá trị do chúng mang lại cho con người trên hành tinh 

chúng ta.

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm 

những kiến thức mới, những quy luật hoạt động mới của động vật, làm phong phú 

thêm nguồn tri thức cho nhân loại.

- Về kỹ năng: 

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản được quy định 

trong phần: thu thập và xử lý mẫu vật; các phương pháp làm mẫu khô, mẫu ngâm, 

mẫu nhồi; cách bảo quản mẫu vật; phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm; định loại 

3 Học kỳ 4



13 Tự chọn 3: Sinh 

lí học thần kinh 

cấp cao - Sinh 

học sinh sản 

động vật (Mã 

học phần: 

SDS0011)

- Về kiến thức:

+ Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao ở động vật và người, sinh học sinh sản ở động 

vật: cơ sở khoa học của các hiện tượng thần kinh cấp cao, các quá trình sinh lý, cơ 

chế và quy luật hoạt động thần kinh cấp cao, cơ sở của sinh sản, các hình thức sinh 

sản, các hình thức thụ tinh, quá trình hình thành tế bào sinh dục, cơ sở của những 

ứng dụng sinh sản trong thực tiễn...

+ Sinh viên có thể vận dụng một cách cụ thể và sáng tạo một số nội dung kiến thức 

đã được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế 

đời sống.

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm 

những kiến thức mới, những quy luật hoạt động mới của động vật, làm phong phú 

thêm nguồn tri thức.

- Về kĩ năng:

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản được quy định 

trong học phần: quan sát, mô tả, so sánh, giải phẫu, phân tích, tổng hợp...

3 Học kỳ 4

14 Phương pháp 

dạy học sinh học 

1 (Mã học phần: 

STP0036)

- Kiến thức: Sinh viên trình bày được mục tiêu, cấu trúc nội dung và thành phần 

kiến thức cơ bản của chương trình Sinh học phổ thông lớp 10,11.

Sinh viên hiểu được các qui tắc, các phương pháp tiến hành thí nghiệm sinh học ở 

trường THPT, trình bày được các cách phân loại thí nghiệm sinh học và qui trình 

dạy học thí nghiệm thực hành trong dạy học Sinh học.

- Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng sư phạm cơ bản trong giảng dạy các thành phần 

kiến thức lớp 10,11.

-Sinh viên có kỹ năng tổ chức và sử dụng các thí nghiệm sinh học trong chương 

5 Học kỳ 5



15 Di truyền học 

(Mã học phần: 

STP0008)

- Kiến thức: Sinh viên hiểu rõ và phân tích được các khái niệm trong lĩnh vực Di 

truyền học, trình bày được các cơ chế và quy luật trong Di truyền học.

- Kĩ năng:  Biết vận dụng các khái niệm và cơ chế trong Di truyền học để giải thích 

các hiện tượng, vấn đề, bệnh lý... trong thực tiễn cuộc sống. 4 Học kỳ 5

16 Giải phẫu, sinh 

lý học người 

(Mã học 

phần:SDS0016)

- Về kiến thức: 

 + Nêu tên và vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người. 

 + Chứng minh được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan ở 

người.

+ Trên cơ sở hiểu biết, sinh viên giải thích được cơ sở khoa học của các hiện tượng, 

các quá trình sinh lí, các cơ chế và các chức năng của các quy luật hoạt động sống 

của các tổ chức, cơ quan

+ Vận dụng cụ thể và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã được học từ môn học 

vào các quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời sống: vệ sinh, 

chăm sóc sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao, phòng chống bệnh tật cho người. 

+ Nội dung kiến thức là cơ sở để sinh viên học các học phần liên quan. Áp dụng 

kiến thức phục vụ cho nghiên cứu, học tập ở các bậc học cao hơn trong ngành sinh 

học ứng dụng.

- Về kỹ năng: 

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản các nội dung quy 

5 Học kỳ 5



17 Phương pháp 

dạy học sinh học 

2 (Mã học phần: 

STP0037)

Kiến thức: Sinh viên trình bày được mục tiêu, cấu trúc nội dung và thành phần kiến 

thức cơ bản của chương trình Sinh học phổ thông lớp 12.

Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng sư phạm cơ bản trong giảng dạy các thành phần kiến 

thức  lớp 12. 5 Học kỳ 6

18 Sinh học phân tử 

(Mã học phần: 

STP0009)

Kiến thức:

Người học có kiến thức nâng cao và ở mức độ sâu hơn và bình diện rộng hơn về 

protein và nucleic acid, về Genome và Genomics, về Proteome và Proteomics, về 

chỉ thị phân tử và phương pháp xác định chỉ thị sinh học phân tử; Nắm vững bản 

chất của quá trình sống cơ bản liên quan đến protein và acid nucleic trong tế 

bào;Nắm vững nguyên lý của những kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử và  

những ứng dụng trong thực tiễn.

Kỹ năng:

Năng lực phân tích bản chất hiện tượng sinh học ở mức phân tử làm nền tảng xây 

2 Học kỳ 6



19 Tiến hóa (Mã 

học phần: 

SDS0007)

- Về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về sự 

tiến hóa của sinh giới: sự xuất hiện, tồn tại và diệt vong của các sinh vật dựa trên 

quan điểm duy vật biện chứng; sự hình thành đặc điểm thích nghi ở sinh vật và các 

con đường hình thành loài mới ở sinh vật;

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm 

những kiến thức mới, làm phong phú thêm nguồn tri thức cho nhân loại.

- Về kĩ năng:

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản được quy định 

trong học phần: quan sát, mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp, vẽ hình...

+ Trang bị những kĩ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học: thu thập tài liệu, tổng 

hợp, phân tích và xử lí số liệu.

2 Học kỳ 6



20 Sinh thái và Đa 

dạng sinh học 

(Mã học phần: 

SDS0006)

- Về kiến thức:  

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

các quy luật sinh thái, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên sinh vật và sự thích 

nghi của sinh vật. Ngoài ra, học phần còn cung cấp cho người học nhiều kiến thức 

về phân loại, đặc trưng sinh thái, các mối quan hệ, trạng thái cân bằng, tính bền 

vững của quần thể, quần xã và hệ sinh thái, kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học 

trên thế giới và ở Việt Nam.

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên các bậc học 

cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm những kiến 

thức mới, những quy luật sinh thái của sinh vật, làm phong phú thêm nguồn tri thức 

cho nhân loại.

- Về kĩ năng:

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành, thí nghiệm cơ bản được quy định 

4 Học kỳ 6



21 Sinh học phát 

triển (Mã học 

phần: STP0011)

- Kiến thức:

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

Sinh học phát triển động vật, thực vật: quá trình phát triển ở động vật đơn bào, đa 

bào; các nhân tố và cơ chế trong quá trình phát triển; các giai đoạn trong hình thành 

tinh trùng và noãn ở động vật; phát triển phôi sớm ở các nhóm động vật điển hình; 

cơ chế của quá trình sinh trưởng, phát triển của thực vật ở các cấp độ khác nhau. 

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm 

những kiến thức mới, những quy luật hoạt động mới của sinh vật, làm phong phú 

thêm nguồn tri thức.

- Kĩ năng:

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản nội dung được 

quy định trong học phần: quan sát, mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp,...

2 Học kỳ 6



22 Công nghệ sinh 

học (Mã học 

phần: STP0010)

* Phần Công nghệ tế bào 

- Kiến thức: Sinh viên biết được phương pháp sản xuất ở qui mô công nghiệp công 

nghệ tế bào thực vật và động vật, tiếp thu được những thành tựu mới về công nghệ 

tế bào và công  nghệ di truyền.

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành, thao tác trên các mô nuôi cấy, sử dụng các 

phương tiện máy móc thực hành hiện đại...

* Phần Công nghệ enzyme và ứng dụng

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kĩ thuật tách chiết, sử 

dụng enzyme và ứng dụng của enzyme trong các lĩnh vực khác nhau.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức trong các lĩnh vực như công nghệ chế 

biến thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp, y dược học…

* Phần Công nghệ di truyền

- Kiến thức: Hiểu rõ và phân tích được cơ sở lý luận của Di truyền học và khả năng 

ứng dụng giải quyết những vấn đề thực tiễn. Nắm chắc quy trình phân lập, tách 

dòng gen, quy trình chuyển gen vào tế bào và tạo động thực vật chuyển gen...

- Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức Công nghệ Di truyền lý giải các hiện tượng 

đối với thực tiễn sản xuất, môi trường và con người.

* Phần Công nghệ vi sinh vật

- Kiến thức: Công nghệ Vi sinh có mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về các kỹ thuật được sử dụng trong công nghiệp để tạo ra các sản phẩm lên 

men, sinh khối VSV, axit amin, và kỹ thuật xử lý nước thải nhờ VSV.

- Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng những kiến thức đã học vào 

thực tế ở địa phương cho sinh viên, kỹ năng phân lập, tuyển chọn, nuôi cấy và bảo 

4 Học kỳ 7



23 Tự chọn 4: Sinh 

thái học động 

vật - thực vật 

(Mã học phần: 

SDS0012)

- Về kiến thức:  

+ Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

Sinh thái học động vật - thực vật: mối quan hệ giữa môi trường sống với cơ thể thực 

vật và động vật, tính thích ứng của thực vật, động vật với từng môi trường khác 

nhau. Người học có được những kiến thức liên môn và liên ngành, có thể giải quyết 

các vấn đề về sinh thái học và ứng dụng vào trong đời sống và sản xuất.

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm 

những kiến thức mới, làm phong phú thêm nguồn tri thức cho nhân loại.

- Về kĩ năng:

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản được quy định 

trong học phần: quan sát, mô tả, phân tích, tổng hợp, vẽ hình...

+ Trang bị những kĩ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học: thu thập tài liệu, tổng 

hợp, phân tích và xử lí số liệu.

+ Sinh viên có được kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm: trình bày, thể hiện các nội 

dung, ý tưởng. Có được kĩ năng sử dụng các phương tiện dạy học truyền thống và 

hiện đại trong quá trình làm việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm, có khả năng giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm trong công việc.

2 Học kỳ 7



24 Tự chọn 4: Giải 

phẫu so sánh 

động vật (Mã 

học phần: 

SDS0015)

- Về kiến thức:

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

giải phẫu so sánh động vật: nguồn gốc và tiến hóa của các hệ cơ quan trong các 

ngành động vật, quá trình hình thành các tổ chức, cơ quan cơ thể động vật.

+ Sinh viên có kiến thức khoa học để hình thành thế giới quan duy vật về quá trình 

hình thành và phát triển của giới động vật.

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm 

những kiến thức mới, những quy luật hoạt động mới của các tổ chức, cơ quan ở 

động vật, làm phong phú thêm nguồn tri thức của nhân loại.

- Về kĩ năng:

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản được quy định 

trong học phần: quan sát, giải phẫu, so sánh, phân tích, tổng hợp, vẽ hình...

+ Trang bị những kĩ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học: thu thập tài liệu, tổng 
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25 Tự chọn 4: Câu 

hỏi-kiểm tra-

đánh giá trong 

dạy học Sinh 

học (Mã học 

phần: STP0022)

-  Kiến thức: Nêu được bản chất, vai trò của câu hỏi trong dạy học, phân tích được 

thành phần của một câu hỏi thông qua các ví dụ; Nêu được các cách phân loại câu 

hỏi, đặc biệt là cách phân loại câu hỏi theo Bloom; Giải thích được các nguyên tắc 

khi xây dựng câu hỏi; Lấy được ví dụ về các câu hỏi tương ứng với các mức độ 

khác nhau; Trình bày được các bước trong quy trình xây dựng câu hỏi; Phân tích 

được các yêu cầu sư phạm của câu hỏi; Nêu được các hướng sử dụng câu hỏi trong 

dạy học.

-  Kĩ năng:Nhận biết được các câu hỏi ở các mức độ khác nhau trong thang phân 

loại của Bloom; Vận dụng được quy trình để xây dựng các câu hỏi cho một nội 
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26 Tự chọn 4: Di 

truyền học quần 

thể (Mã học 

phần: STP0025)

- Kiến thức: Hiểu rõ và phân tích được cấu trúc di truyền và sự vận động của các 

loại quần thể sinh vật trong tự nhiên. Lý giải được sự tồn tại ổn định của mỗi quần 

thể tự nhiên trong một thời gian nhất định của sự tiến hoá sinh giới

- Kĩ năng: Từ ý nghĩa lý luận về sự vận động của quần thể tự nhiên có thể tìm ra 

những lý giải và định hướng sản xuất nông nghiệp đối với các quần thể vật nuôi, 

cây trồng.
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27 Tự chọn 5: 

Quang hợp và 

dinh dưỡng 

khoáng ở thực 

vật (Mã học 

phần: STP0038)

- Kiến thức: Sinh viên nắm chắc kiến thức cơ bản, hiện đại về cấu trúc của bộ máy 

quang hợp, cơ chế của quá trình quang hợp, mối quan hệ của quá trình quang hợp 

với điều kiện ngoại cảnh và năng suất cây trồng. Đồng thời sinh viên nắm được 

kiến thức về chức năng sinh lí, cơ chế tác dụng, sự hập thu, vận chuyển, khả năng 

chuyển hoá, các chất khoáng trong cơ thể thực vật cũng như các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình chuyển hoá đó.

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành, chăm sóc cây trồng, vận dụng giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong thực tế có liên quan

3 Học kỳ 7

28 Tự chọn 5: 

Enzyme và hóa 

sinh thực phẩm 

(Mã học phần: 

STP0039)

* Phần Enzyme học:

- Kiến thức: trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về enzyme  như tên gọi, cấu 

tạo, cơ chế hoạt động và ứng dụng.

- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng đọc sách, tự học và kĩ năng thực hành, tìm kiếm tài 

liệu.

* Phần Hóa sinh thực phẩm:

- Kiến thức: giúp sinh viên nắm được các biến đổi hoá học của các chất dinh dưỡng 

protein, lipid, glucid cũng như quá trình biến đổi màu sắc, mùi vị và vitamin trong 

quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm.

- Kĩ năng: Sinh viên có thể hiểu rõ và vận dụng các học phần đã học vào việc giải 
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29 Tự chọn 5: Cơ 

sở di truyền 

chọn giống và 

PP phân tích di 

truyền hiện đại 

(Mã học phần: 

STP0040)

- Kiến thức: Học phần trang bị cho người học những vấn đề thuộc về nguyên tắc, cơ 

sở khoa học của các phương pháp được sử dụng hiện nay trong chọn giống và phân 

tích di truyền hiện đại trong chọn giống vật nuôi cây trồng như: các phương pháp 

lai, đánh giá giống, các phương pháp chọn lọc; phân tích di truyền số lượng bằng 

thống kê sinh học, các kỹ thuật cơ bản trong phân tích ADN, phân tích biểu hiện 

gen và chuyển gen, vấn đề mạng sinh học và tin sinh học.

- Kỹ năng: Giúp người học nắm được cách vận dụng những quy luật di truyền, biến 

dị trong công tác chọn tạo giống nhằm duy trì các giống tốt hiện có, tạo các giống 
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30 Tự chọn 5: Nuôi 

cấy mô tế bào 

thực vật và ứng 

dụng tiến bộ 

Sinh học (Mã 

học phần: 

STP0041)

* Phần Công nghệ tế bào thực vật:

- Kiến thức: Người học biết được cơ sở khoa học, điều kiện của nuôi cấy mô, tế bào 

thực vật

 - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hành, thao tác trên các mô nuôi cấy, sử dụng các 

phương tiện máy móc thực hành hiện đại...

* Phần Ứng dụng tiến bộ sinh học:

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về những tiến bộ mới và thành tựu 

trong ngành trồng trọt và chăn nuôi trong công tác chọn tạo giống cây trồng, vật 

nuôi. Kỹ thuật canh tác mới và những thành tựu trong khoa học cây trồng. Những 

thành tựu mới về thức ăn vật nuôi và qui trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm.

- Kỹ năng: Sinh viên biết vận dụng các kiến thức vào giảng dạy môn công nghệ 
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31 Tự chọn 5: Vi 

sinh và công 

nghệ môi trường 

- Nấm học và 

ứng dụng (Mã 

học phần: 

STP0042)

- Kiến thức

Học phần giúp người học hiểu rõ tầm quan trọng của vi sinh vật trong đời sống con 

người đặc biệt là trong bảo vệ môi trường. Vai trò của các quá trình chuyển hóa vật 

chất và ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Học phần đồng 

thời giới thiệu, đặc tính, phân loại các loài nấm thường gặp và ứng dụng của chúng 

trong sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, phòng trừ bệnh hại.

- Kỹ năng

 Rèn luyện kỹ năng độc lập nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tế.
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32 Tự chọn 6: Sinh 

thái học hệ sinh 

thái  (Mã học 

phần: SDS0013)

- Về kiến thức:  

+ Người học được trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

Sinh thái học hệ sinh thái, các nội dung chủ yếu gồm thành phần sinh vật của hệ 

sinh thái; quá trình tổng hợp và phân hủy vật chất trong hệ sinh thái; vận động của 

dòng năng lượng trong hệ sinh thái; hiện tượng, nguyên nhân và các loại diễn thế 

sinh thái; hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Ngoài ra, những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên 

các bậc học cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm 

những kiến thức mới, làm phong phú thêm nguồn tri thức cho nhân loại.

- Về kĩ năng:

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản được quy định 

trong học phần: quan sát, mô tả, giải phẫu, phân tích, tổng hợp,...

+ Trang bị những kĩ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học: thu thập tài liệu, tổng 

hợp, phân tích và xử lí số liệu.

+ Sinh viên có được kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm: trình bày, thể hiện các nội 

dung, ý tưởng. Có được kĩ năng sử dụng các phương tiện dạy học truyền thống và 

hiện đại trong quá trình làm việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm, có khả năng giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm trong công việc.
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33 Tự chọn 6: Sinh 

học cơ thể động 

vật (Mã học 

phần: SDS0014) 

- Về kiến thức: 

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại và sát với thực tiễn về 

Sinh học cơ thể động vật: tổ chức cơ thể động vật, các quá trình chuyển hóa vật 

chất và năng lượng diễn ra trong cơ thể động vật; tính cảm ứng ở động vật; quá 

trình sinh sản, sinh trưởng và phát triển ở động vật. Học phần cũng trang bị những 

kiến thức cơ bản về các quá trình sinh học diễn ra trong cơ thể, cơ sở khoa học của 

các hiện tượng, các quá trình sinh lý, các cơ chế diễn tra trong cơ thể động vật.

+ Sinh viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo một số nội dung kiến thức đã 

được học từ môn học vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực tế đời 

sống.

+ Những kiến thức đã học là cơ sở giúp sinh viên có thể tiếp tục học lên các bậc học 

cao hơn, vận dụng vào công tác nghiên cứu để có thể phát hiện thêm những kiến 

thức mới, những quy luật hoạt động mới của động vật, làm phong phú thêm nguồn 

tri thức.

- Về kỹ năng: 

+ Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng thực hành thí nghiệm cơ bản được quy định 

trong học phần: quan sát, mô tả, giải phẫu, phân tích, tổng hợp, vẽ hình...

+ Trang bị những kĩ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học: thu thập tài liệu, tổng 

hợp, phân tích và xử lí số liệu.

+ Sinh viên có được kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm: trình bày, thể hiện các nội 

dung, ý tưởng. Có được kĩ năng sử dụng các phương tiện dạy học truyền thống và 

hiện đại trong quá trình làm việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo 
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34 Tự chọn 6: Dạy 

học chuyên biệt 

hóa (Mã học 

phần: STP0023)

- Kiến thức 

+ Trình bày được bản chất, vai trò và những biểu hiện của tính tích cực học tập

+ Phân tích được cơ sở xã hội, cơ sở sinh lí học và tâm lí học của sự hình thành 

PPDH tích cực, các đặc trưng của PPDH tích cực

+ Trình bày được các PPDH tích cực cần được phát triển

+ Trình bày được các bước thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực, kỹ thuật 

thực hiện các PPDH tích cực.

- Kỹ năng

+ Thiết kế bài học theo PPDH tích cực.
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35 Tự chọn 6: Sinh 

lí tính chống 

chịu ở thực vật 

(Mã học phần: 

STP0024)

- Kiến thức:  Sinh viên hiểu được các con đường thích nghi của cơ thể thực vật đối 

với các tác nhân bất lợi của môi trường. Phân biệt các cấp độ thích nghi (cấp quần 

thể, cơ thể, tế bào và phân tử) của thực vật đối với các tác nhân sốc.

- Kĩ năng: Biết sử dụng các kiến thức của môn học để lý giải các hiện tượng thích 

nghi của thực vật trong môi trường tự nhiên và nông nghiệp, biết vận dụng kiến 

thức môn học vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2 Học kỳ 7

36 Tự chọn 6: Vi 

sinh vật công 

nghiệp (Mã học 

phần: STP0026)

- Kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về vi sinh vật học 

công nghiệp, các vi sinh vật trong công nghiệp bao gồm: vi khuẩn, nấm men, nấm 

mốc và những ứng dụng của chúng trong sản xuất công nghiệp.

- Kỹ năng: Kỹ năng áp dụng các quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công 

nghiệp phục vụ trong các lĩnh vực đời sống và nhu cầu giảng dạy ở bậc phổ thông. 2 Học kỳ 7



37 Tự chọn 6: Sự 

tiến hóa hình 

thái - giải phẫu 

thực vật (Mã 

học phần: 

STP0027)

- Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản về những nguyên lý tiến hóa hình thái của 

thực vật hạt kín. Chiều hướng tiến hóa của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá), cơ 

quan sinh sản (hoa, quả, hạt) từ đó có cái nhìn tổng quan về thế giới thực vật và 

phục vụ cho những nghiên cứu về thực vật.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, mô tả, so sánh cho sinh viên. 2 Học kỳ 7



Phương pháp đánh giá sinh viên

Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.

NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SINH HỌC



Điểm kết thúc học phần gồm: điểm bộ phận + điểm thi 

kết thúc học phần. Trọng số được quy định như sau:

- Điểm bộ phận bao gồm: 

Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.

Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo 



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.

10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các 

điều kiện sau:

- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định 

cho từng học phần (trường hợp đặc biệt phải tham dự 

ít nhất 70% số tiết lên lớp thực tế).

- Làm đầy đủ các bài thực hành, thí nghiệm được quy 

định cho học phần.

- Điểm bộ phận ≥ 3,0.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 40% điểm học phần, 

trong đó

10%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 60% điểm 

học phần.

10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các 



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần gồm 

điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo luận; 

điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu 

luận.

- Điểm bài báo cáo: có trọng số 50% điểm học phần.

10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

 Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt đủ 

các điều kiện sau:

- Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định 

cho từng học phần (trường hợp đặc biệt phải tham dự 

ít nhất 70% số tiết lên lớp thực tế).

- Làm đầy đủ các bài thực hành, thí nghiệm được quy Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 40% điểm học phần, 

trong đó

10%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, gồm 

điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo luận; 

điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu 

luận

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.

Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 40% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luậnĐiểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó:

 20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luậnĐiểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá 

trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham 

gia thảo luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học 

phần; điểm tiểu luận

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, gồm 

điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo luận; 

điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu 

luận

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, gồm 

điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo luận; 

điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu 

luận

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.

Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, gồm: 

điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu 

luận

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.
Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luậnĐiểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, gồm: 

điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu 

luận

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.

Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận



Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết 

thúc học phần. 

- Điểm bộ phận: có trọng số 50% điểm học phần, 

trong đó

20%: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học 

tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham thảo 

luận; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm 

tiểu luận

30%:  điểm đánh giá phần thực hành

- Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 50% điểm 

học phần.
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