
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC  

MÔN THỰC TẬP TIN SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Sau tuần học đầu tiên lớp TT Tin sinh học đại cương còn dư một số chỗ trống và một số bạn ngành Sinh liên hệ 

học nên Giảng viên phụ trách lớp học có thông tin đến các bạn sinh viên ngành Sinh học khóa 2014, 2015, 2016 

có nhu cầu đăng ký học dự thính môn học Thực tập Tin sinh học đại cương như sau: 

1. Thời gian và địa điểm học: 

Thời gian các ca học và danh sách sinh viên mỗi ca (bắt đầu học từ thứ 5 ngày 15/3) 

Thời gian Số lượng sinh viên 

Sáng thứ 5 hàng tuần (8:00 - 10:15) 7  

Chiều thứ 5 hàng tuần (13:30 - 15:45) 10 

Địa điểm: Phòng máy tại 137E Nguyễn Chí Thanh, Quận 5 (Trung tâm tin học trường ĐH KHTN) 

2. Phân bố điểm đánh giá: 

- Thi cuối kỳ   : 70% 

- Kiểm tra trên lớp (quizzes) : 30% 

- Điểm cộng    : tối đa 1 điểm 

3. Quy định lớp học:  

Sinh viên đăng ký học dự thính tham gia thực hành và học như các bạn đã đăng ký, cần đảm bảo đi học đầy 

đủ. Vắng 1 buổi xem như các em hũy luôn khóa học.  

Mang theo giáo trình khi đi học (mượn các bạn lớp 16CSH để photo). Lưu ý: Giáo trình mới năm nay khác 

nhiều so với giáo trình các năm khác (về nội dung và cấu trúc) nên sinh viên không nên dùng lại giáo trình cũ các 

năm trước đó. 

Xuất trình phiếu thực tập có dán ảnh vào mỗi đầu giờ học. (Phiếu thực tập sẽ được phát cho sinh viên trong 

buổi học đầu tiên). 

Các em cần đi học đúng giờ, đi học trễ 15 phút xem như vắng học. 

Đây là lớp học không tích lũy tín chỉ và điểm trung bình cho ngành Sinh học 

4. Giáo trình, nội dung và giảng viên phụ trách: 

Giáo trình mới cập nhật năm 2018 các em liên hê Lớp trưởng 16CSH 
 

Thời gian Nội dung bài Phụ trách 

Tuần 1 (05/3 - 09/3) đã 

học 

Bài 1. Cơ sở dữ liệu sinh học và phương 

pháp khai thác thông tin 
TS. Nguyễn Hồng Nhã Trân  

TS. Nguyễn Thụy Vy 

 

Tuần 2 (12/3 - 16/3) Bài 2. Công cụ tìm kiếm Entrez 

Tuần 3 (19/3 - 23/3) 

Bài 3. Tìm kiếm và quan sát cấu trúc của các 

đại phân tử sinh học (protein, DNA, RNA) 

trên NCBI 

Tuần 4 (26/3 - 30/3) 
Bài 4. Tìm kiếm và so sánh trình tự tương 

đồng (BLAST) 
ThS. Võ Trí Nam 

CN. Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 

 

Tuần 5 (02/4 - 06/4) 
Bài 5. So sánh nhiều trình tự sinh học 

(ClustalX) 

Tuần 6 (09/4 - 13/4) 
Bài 6. Tạo cây phát sinh loài từ trình tự sinh 

học (TreeView) 

Tuần 7 (16/4 - 20/4) Bài 7. Phân tích trình tự DNA (AnnHyb) 
ThS. Phạm Trần Đăng Thức 

ThS. Nguyễn Thái Hoàng Tâm  Tuần 8-9 (23/4 - 11/5) Bài 8. Thiết kế mồi (primer) (Primer3) 

Tuần 10 (14/5 - 18/5) Bài 9. Bài tập tổng hợp Tất cả GV 

5. Thông tin đăng ký 

Các bạn muốn học vui lòng liên hệ đăng ký với cô Ngọc btnngoc@hcmus.edu.vn đến 24g00 thứ 4 ngày 

14/3/2018. Ưu tiên các bạn đăng ký sớm, và không nhận thêm đăng ký khi đã đủ số lượng 

mailto:btnngoc@hcmus.edu.vn

