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1. Thông tin chung về CTĐT 

1.1. Đơn vị cấp bằng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM 

1.2. Đơn vị giảng dạy Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học  

1.3. Tên CTĐT Cử nhân Sinh học  

1.4. Tên bằng cấp  Cử nhân Sinh học 

1.5. Ngôn ngữ giảng dạy  Tiếng Việt  

1.6. Hình thức đào tạo Chính quy tập trung, tín chỉ  

1.7. Chương trình học Toàn thời gian  

1.8. Thời gian đào tạo 4 năm  

1.9. Yêu cầu đầu vào  Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của 

Đại học Quốc gia Tp. HCM  

2. Mô tả chi tiết CTĐT 

2.1. Mục tiêu đào tạo 

2.1.1. Mục tiêu chung 

Chuẩn bị cho các cử nhân sinh học kiến thức, kỹ năng thực hành và kỹ năng cá nhân và thái 

độ phù hợp cho việc học tiếp các bậc học cao hơn, làm nghiên cứu viên hoặc sẵn sàng để đào tạo 

thêm cho các công việc khác như: kỹ thuật viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn kỹ thuật, 

quản lý thương hiệu, chuyên viên, cán bộ quản lý và giảng viên trong các lĩnh vực liên quan đến sinh 

học.  

2.1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Vận dụng được các môn toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cơ bản, sinh học nền 

tảng và các kỹ thuật sinh học để tìm hiểu các vấn đề liên quan các lĩnh vực sinh học khác 
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nhau như: sinh học phân tử, di truyền, sinh hóa, vi sinh, sinh lý thực vật, sinh lý động vật, 

sinh thái và tài nguyên sinh vật. 

- Thực hiện được các thao tác kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm hoặc đơn vị làm việc liên 

quan đến sinh học. 

- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo. 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và quản lý thời gian… 

- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính trung thực và nhận thức đúng đắn về đạo đức nghề 

nghiệp trong lĩnh vực sinh học. 

2.1.3. Chuẩn đầu ra CTĐT (CĐR) 

CĐR CTĐT – cấp độ 1 CĐR CTĐT – cấp độ 2 

Loại  

Chuyên 

sâu 

Tổng 

quát 

CĐR.1. Có khả năng vận 

dụng các môn toán học, 

khoa học tự nhiên, khoa 

học xã hội cơ bản, sinh 

học nền tảng và các kỹ 

thuật sinh học để tìm hiểu 

các vấn đề liên quan các 

lĩnh vực sinh học khác 

nhau như: sinh học phân 

tử, di truyền, sinh hóa, vi 

sinh, sinh lý thực vật, 

sinh lý động vật, sinh thái 

và tài nguyên sinh vật. 

CĐR.1.1. Có khả năng vận dụng các môn 

toán học, khoa học tự nhiên cơ bản để tìm 

hiểu các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực 

sinh học 

  

CĐR.1.2. Có khả năng vận dụng các môn 

khoa học xã hội cơ bản để tìm hiểu các vấn 

đề liên quan đến các lĩnh vực sinh học 

  

CĐR.1.3. Có khả năng vận dụng sinh học 

nền tảng và các kỹ thuật sinh học để tìm 

hiểu thông tin về các vấn đề liên quan đến các 

lĩnh vực sinh học 

  

CĐR.2. Có khả năng vận 

dụng những kiến thức và 

kỹ năng chuyên sâu để 

nhận biết, hệ thống và 

phân tích thông tin liên 

quan đến các lĩnh vực 

sinh học. 

CĐR.2.1. Có khả năng vận dụng những kiến 

thức và kỹ năng chuyên sâu để nhận biết, hệ 

thống và phân tích thông tin liên quan đến 

lĩnh vực sinh hóa 

  

CĐR.2.2. Có khả năng vận dụng những kiến 

thức và kỹ năng chuyên sâu để nhận biết, hệ 

thống và phân tích thông tin liên quan đến 

lĩnh vực di truyền và sinh học phân tử 

  

CĐR.2.3. Có khả năng vận dụng những kiến 

thức và kỹ năng chuyên sâu để nhận biết, hệ 

thống và phân tích thông tin liên quan đến 
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lĩnh vực vi sinh vật học 

CĐR.2.4. Có khả năng vận dụng những kiến 

thức và kỹ năng chuyên sâu để nhận biết, hệ 

thống và phân tích thông tin liên quan đến 

lĩnh vực sinh lý học thực vật 

  

CĐR.2.5. Có khả năng vận dụng những kiến 

thức và kỹ năng chuyên sâu để nhận biết, hệ 

thống và phân tích thông tin liên quan đến 

lĩnh vực sinh học động vật 

  

CĐR.2.6. Có khả năng vận dụng những kiến 

thức và kỹ năng chuyên sâu để nhận biết, hệ 

thống và phân tích thông tin liên quan đến 

lĩnh vực sinh thái và tài nguyên đa dạng 

sinh học 

  

CĐR.3. Thực hiện được 

các thao tác kỹ thuật cơ 

bản trong phòng thí 

nghiệm hoặc đơn vị làm 

việc liên quan đến sinh 

học. 

 

CĐR.3.1. Thực hiện được các quy trình và 

các phương pháp đo lường khoa học cơ bản 
  

CĐR.3.2. Thực hiện được các thí nghiệm 

nền tảng trong lĩnh vực sinh học 
  

CĐR.3.3. Hoàn thành thực tập và báo cáo 

thực tập ở một số lĩnh vực sinh học cụ thể 
  

CĐR.4. Có khả năng 

giao tiếp, thuyết trình và 

viết báo cáo về một vấn 

đề khoa học cụ thể. 

CĐR.4.1. Sử dụng tiếng Anh và các công cụ 

để tìm kiếm và tổng hợp thông tin khoa học 

một cách hiệu quả 

  

CĐR.4.2. Có khả năng viết báo cáo khoa 

học (bài tóm tắt, bài đánh giá, phê bình) theo 

hình thức văn viết và văn nói một cách hiệu 

quả 

  

CĐR.5. Có kỹ năng làm 

việc nhóm, lập kế hoạch, 

quản lý thời gian và giải 

quyết vấn đề. 

CĐR.5.1. Có kỹ năng làm việc nhóm   

CĐR.5.2. Có kỹ năng xác định mục tiêu và 

lập kế hoạch theo nguyên tắc SMART 
  

CĐR.5.3. Có kỹ năng quản lý thời gian hiệu 

quả 
  

CĐR.5.4. Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu 

quả 
  

CĐR.6. Thể hiện được CĐR.6.1. Thể hiện được tinh thần trách   
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tinh thần trách nhiệm, 

tính trung thực và nhận 

thức đúng đắn về đạo đức 

nghề nghiệp trong lĩnh 

vực sinh học. 

nhiệm và tính trung thực trong khoa học. 

CĐR.6.2. Nhận thức đúng đắn về đạo đức 

nghề nghiệp trong lĩnh vực sinh học.   

Chuẩn đầu ra CTĐT chi tiết (cấp độ 3) được trình bày ở phần Phụ lục 1. 

2.2. Phân loại các môn học  

Các môn học bao gồm bắt buộc và tự chọn được phân loại theo các khối kiến thức giáo dục đại 

cương, giáo dục chuyên nghiệp bao gồm các môn cơ sở ngành, chuyên ngành và các môn, hình thức 

tốt nghiệp. 

2.3. Cấu trúc CTĐT 

STT KHỐI KIẾN THỨC 

SỐ TÍN CHỈ TC Tổng số TC 

tích lũy khi tốt 

nghiệp 

(1)+(2)+(3)+(4) 

Bắt 

buộc 
TC 

TC  

tự do 

Tổng 

cộng 

1 

Giáo dục đại cương 

(Không kể môn GDQP, GDTC, Ngoại 

ngữ, Tin học) (1) 

51 2  53 

130 

2 

Giáo dục 

chuyên 

nghiệp 

Cơ sở ngành (2) 42   42 

Chuyên ngành (3) 4 6 15 25 

Tốt nghiệp (4) 10   10 

2.3.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

Khối kiến thức giáo dục đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán học, 

hóa học, vật lý, khoa học xã hội và sinh học thông qua chương trình học gồm 53 TC. Kiến thức xã 

hội bao gồm lý luận Triết học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật, kinh tế, tâm lý học… 

Bên cạnh đó, các môn như giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, ngoại ngữ và tin học cũng 

được bao gồm trong khung chương trình nhưng không được tính vào điểm tổng kết của mỗi sinh 

viên. 
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2.3.1.1. Lý luận Triết học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 

STT Mã HP Tên học phần Số TC 

Số tiết Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 BAA00001 
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác-Lênin 
5 75 0 BB  

2 BAA00002 
Đường lối của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
3 45 0 BB  

3 BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 BB  

TỔNG CỘNG 10     

* BB: môn học bắt buộc; TC: môn học tự chọn 

2.3.1.2. Pháp luật - kinh tế - xã hội 

STT Mã HP Tên học phần Số TC 

Số tiết Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 BAA00004 Pháp luật đại cương 3 45 0 BB  

2 BAA00005 Kinh tế đại cương 2 30 0 TC1 chọn 1 

môn trong 

nhóm TC1 

3 BAA00007 Phương pháp luận sáng tạo 2 30 0 TC1 

4 BAA00006 Tâm lý đại cương 2 30 0 TC1 

TỔNG CỘNG 5     

2.3.1.3. Ngoại ngữ 

STT Mã HP Tên học phần Số TC 

Số tiết Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 BAA00011 Anh văn 1 3 30 30 BB không tính 

vào điểm 

trung bình 

tích lũy 

2 BAA00012 Anh văn 2 3 30 30 BB 

3 BAA00013 Anh văn 3 3 30 30 BB 

4 BAA00014 Anh văn 4 3 30 30 BB 

TỔNG CỘNG 12     
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2.3.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên 

STT Mã HP Tên học phần Số TC 

Số tiết Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 CHE00001 Hóa đại cương 1 3 30 30 BB  

2 CHE00002 Hóa đại cương 2 3 30 30 BB  

3 CHE00003 Hóa đại cương 3 3 30 30 BB  

4 CHE00082 Thực hành Hóa ĐC 2 2 0 60 BB  

5 BIO00001 Sinh đại cương 1 3 45 0 BB  

6 BIO00002 Sinh đại cương 2 3 45 0 BB  

7 BIO00010 Nhập môn Sinh học 2 30 0 BB  

8 ENV00003 Con người và môi trường 2 30 0 BB  

9 BIO00081 Thực tập Sinh đại cương 1 1 0 30 BB  

10 BIO00082 Thực tập Sinh đại cương 2 1 0 30 BB  

11 MTH00001 Vi tích phân 1C 3 45 0 BB  

12 MTH00002 Toán cao cấp C 3 45 0 BB  

13 MTH00040 Xác suất thống kê 3 45 0 BB  

14 PHY00001 
Vật lý đại cương 1 (Cơ-

nhiệt) 
3 45 0 BB  

15 PHY00002 
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-

Quang) 
3 45 0 BB  

16 CSC00003 Tin học cơ sở 3 15 60 BB 

không 

tính vào 

điểm 

trung 

bình tích 

lũy 

Tổng cộng 38     

2.3.1.5. Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 

STT Mã HP Tên học phần Số TC 

Số tiết Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 BAA00021 Thể dục 1 2 15 30 BB không tính 

vào điểm 

trung bình 

tích lũy 

2 BAA00022 Thể dục 2 2 15 30 BB 

3 BAA00030 Giáo dục quốc phòng 4   BB 

Tổng cộng 8     
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2.3.2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 

Khối kiến thức này bao gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành và khóa luận tốt 

nghiệp. 

2.3.2.1. Kiến thức cơ sở ngành: gồm 42 TC các học phần bắt buộc như sau: 

STT Mã HP Tên học phần Số TC 

Số tiết Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

1 BIO10001 Kỹ năng học tập và làm việc 3 45 0 TC 

không tính 

vào điểm 

trung bình 

tích lũy 

2 BIO10002 An toàn và đạo lý Sinh học 2 30 0 BB  

3 
BTE1000

9 

Ứng dụng thống kê trong 

nghiên cứu Sinh học 
2 30 0 BB  

4 BIO10004 Thực vật học 3 45 0 BB  

5 BIO10005 Động vật học 3 45 0 BB  

6 BIO10006 Sinh thái học 3 45 0 BB  

7 BIO10007 Sinh hóa cơ sở 3 45 0 BB  

8 BIO10008 Sinh lý thực vật 3 45 0 BB  

9 BIO10009 Sinh lý động vật 3 45 0 BB  

10 BIO10010 Vi sinh 3 45 0 BB  

11 BIO10011 Di truyền 3 45 0 BB  

12 BIO10012 Sinh học phân tử đại cương 3 45 0 BB  

13 BIO10013 
Thực tập Tài nguyên đa dạng 

sinh học 
2 0 60 BB  

14 BIO10014 Thực tập Thực vật học 1 0 45 BB  

15 BIO10015 Thực tập Động vật học 1 0 30 BB  

16 BIO10016 Thực tập Sinh thái học 1 0 30 BB  

17 BIO10017 Thực tập Sinh hóa cơ sở 1 0 30 BB  

18 BIO10018 Thực tập Sinh lý thực vật 1 0 30 BB  

19 BIO10019 Thực tập Sinh lý động vật 1 0 30 BB  
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STT Mã HP Tên học phần Số TC 

Số tiết Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

20 BIO10020 Thực tập Vi sinh 1 0 30 BB  

21 BIO10021 Thực tập Di truyền 1 0 30 BB  

22 BIO10022 
Thực tập Sinh học phân tử 

đại cương 
1 0 30 BB  

Tổng cộng 42     

 

2.3.2.2. Kiến thức chuyên ngành: 

Sinh viên hoặc lựa chọn theo học 1 trong 6 chuyên ngành sau: Di truyền – Sinh học phân tử, Sinh 

hóa, Vi sinh, Sinh học thực vật, Sinh học động vật và Sinh thái – Tài nguyên sinh vật; hoặc có thể 

không lựa chọn chuyên ngành (Sinh học tổng quát). Tổng số TC trong học phần này là 25. 

a. Chuyên ngành Sinh học thực vật 

Học phần bắt buộc: 4TC 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

1 BIO10101 
Thực tập chuyên ngành Sinh lý 

thực vật 
4 0 120 BB  

Học phần tự chọn: sinh viên chọn học để tích lũy được 6  TC trong danh sách các học phần sau đây: 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

2 BIO10102 Sinh học phân tử và tế bào thực vật 2 30 0 TC  

3 BIO10103 Sự phát triển chồi và rễ ở thực vật 2 30 0 TC  

4 BIO10104 Sự phát triển hoa và trái 3 45 0 TC  

5 BIO10105 Sự tăng trưởng ở thực vật cấp cao 3 45 0 TC  

Học phần tự chọn tự do (15tc). (Sinh viên chọn ít nhất 15tc chuyên ngành có mở trong danh sách phụ 

lục 2 kèm theo) 
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b. Chuyên ngành Sinh học động vật 

Học phần bắt buộc: 4TC 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

1 BIO10201 
Thực tập chuyên ngành Sinh học 

động vật 
4 0 120 BB  

Học phần tự chọn: sinh viên chọn học để tích lũy được 6  TC trong danh sách các học phần sau đây: 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

2 BIO10202 
Cơ sở tế bào và phân tử của miễn 

dịch học 
2 30 0 TC  

3 BIO10203 
Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật 

và ứng dụng 
2 30 0 TC  

4 BIO10204 Nội tiết học ứng dụng 2 30 0 TC  

5 BIO10205 Sinh học Sinh sản 2 30 0 TC  

6 BIO10206 Sinh lý dinh dưỡng 2 30 0 TC  

7 BIO10207 
Ứng dụng CNSH trong chọn giống 

vật nuôi 
2 30 0 TC  

8 BTE10303 Công nghệ Tế bào gốc 2 30 0 TC  

Học phần tự chọn tự do (15tc). (Sinh viên chọn ít nhất 15tc chuyên ngành có mở trong danh sách phụ 

lục 2 kèm theo) 

c. Chuyên ngành Sinh thái – Tài nguyên sinh vật 

Học phần bắt buộc: 4TC 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

1 BIO10301 
Thực tập chuyên ngành Sinh thái 

và Tài nguyên 
4 0 120 BB  
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Học phần tự chọn: sinh viên chọn học để tích lũy được 6 TC trong danh sách các học phần sau đây: 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

2 BIO10303 Hệ thống học động vật 2 30 0 TC  

3 BIO10304 Hệ thống học thực vật có mạch 2 30 0 TC  

4 BIO10305 Sinh học bảo tồn 2 30 0 TC  

5 BIO10306 Sinh học môi trường 2 30 0 TC  

6 BIO10307 Sinh thái động vật 2 30 0 TC  

7 BIO10308 Sinh thái thực vật 2 30 0 TC  

8 BIO10309 Thuỷ sinh học Đại cương 2 30 0 TC  

9 BIO10320 Quản trị tài nguyên tự nhiên 2 30 0 TC  

Học phần tự chọn tự do (15tc). (Sinh viên chọn ít nhất 15tc chuyên ngành có mở trong danh sách phụ 

lục 2 kèm theo) 

d. Chuyên ngành Sinh hóa 

Học phần bắt buộc: 4TC 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

1 BIO10401 Thực tập chuyên ngành Sinh hóa 4 0 120 BB  

 

Học phần tự chọn: sinh viên chọn học để tích lũy được 6  TC trong danh sách các học phần sau đây: 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

2 BIO10402 Enzym học 3 45 0 TC  

3 BIO10403 Sinh hóa chức năng 3 45 0 TC  

4 BIO10404 Hóa protein 2 30 0 TC  

5 BIO10407 Các hợp chất có hoạt tính sinh học 3 45 0 TC  
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STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

6 BIO10408 Sinh hóa môi trường 2 30 0 TC  

7 BIO10409 Hóa sinh y học 2 30 0 TC  

8 BIO10413 Sinh hóa thực phẩm 2 30 0 TC  

9 BIO10414 Sinh hóa nông  - lâm - ngư nghiệp 3 45 0 TC  

Học phần tự chọn tự do (15tc). (Sinh viên chọn ít nhất 15tc chuyên ngành có mở trong danh sách phụ 

lục 2 kèm theo) 

e. Chuyên ngành Vi sinh 

Học phần bắt buộc: 4TC 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT 
Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

1 BIO10501 Thực tập chuyên ngành Vi sinh 4 0 120 BB  

Học phần tự chọn: sinh viên chọn học để tích lũy được 6  TC trong danh sách các học phần sau đây: 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

2 BIO10502 Di truyền vi sinh vật 3 45 0 TC   

3 BIO10503 Kỹ thuật vi sinh 3 45 0 TC   

4 BIO10504 
Những vấn đề mới trong Vi Sinh 

học 
2 30 0 TC 

  

5 BIO10505 Cấu trúc màng tế bào vi sinh vật 2 30 0 TC   

6 BTE10006 PP Kiểm nghiệm vi sinh vật 3 45 0 TC   

Học phần tự chọn tự do (15tc). (Sinh viên chọn ít nhất 15tc chuyên ngành có mở trong danh sách phụ 

lục 2 kèm theo) 

f. Chuyên ngành Di truyền – Sinh học phân tử 

Học phần bắt buộc: 4TC 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

 SỐ TIẾT 
Loại 

học 

phần 

Ghi chú Số 

TC 

Lý 

thuyết 

thực 

hành 

1 BIO10601 
Thực tập chuyên ngành Di 

truyền – Sinh học phân tử 
4 0 120 BB  



 14 

Học phần tự chọn: sinh viên chọn học để tích lũy được 6  TC trong danh sách các học phần sau đây: 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

Số 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý 

thuyết 

thực 

hành 

2 BIO10602 Kĩ thuật di truyền 3 45 0 TC  

3 BIO10603 Chọn giống cây trồng 3 45 0 TC  

4 BIO10604 
Cơ sở di truyền chọn giống thực 

vật 
3 45 0 TC  

5 BTE10308 Sinh học phân tử trong y dược 3 45 0 TC  

Học phần tự chọn tự do (15tc). (Sinh viên chọn ít nhất 15tc chuyên ngành có mở trong danh sách phụ 

lục 2 kèm theo). 

g. Sinh học tổng quát (dành cho sinh viên không chọn chuyên ngành) 

Sinh viên phải lựa chọn ít nhất 35TC từ những môn được mô tả trong Phụ lục 2, bao gồm 1 môn 

thực tập chuyên ngành bắt buộc ở 1 trong các chuyên ngành trên. 

2.3.2.3. Kiến thức tốt nghiệp 

Sinh viên ở 1 trong 6 chuyên ngành trên có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức tốt nghiệp: Khóa luận 

tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp hoặc chỉ cần tích lũy đủ TC. 

Sinh viên không chọn chuyên ngành (Sinh học tổng quát) chỉ có thể lựa chọn hình thức tốt nghiệp 

tích lũy đủ TC. 

 

a. Khóa luận tốt nghiệp 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

 SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Số 

TC 

Lý 

thuyết 

thực 

hành 

1 BIO10195 Khóa luận (C/N SHTV) 10 0 300   

2 BIO10295 Khóa luận (C/N SHĐV) 10 0 300   

3 BIO10395 Khóa luận (C/N ST-TNSV) 10 0 300   

4 BIO10495 Khóa luận (C/N SH) 10 0 300   

5 BIO10595 Khóa luận (C/N VS) 10 0 300   

6 BIO10695 Khóa luận (C/N DT-SHPT) 10 0 300   
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b. Thực tập tốt nghiệp  

Sinh viên lựa chọn phương án tốt nghiệp này phải thực hiện thực tập tốt nghiệp 4 TC và chọn học 

các môn tự chọn tự do để tích lũy được 6TC. 

STT 
MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN 

 SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Số 

TC 

Lý 

thuyết 

thực 

hành 

1 BIO10190 Thực tập tốt nghiệp (C/N SHTV) 4 0 120   

2 BIO10290 Thực tập tốt nghiệp (C/N SHĐV) 4 0 120   

3 BIO10390 
Thực tập tốt nghiệp (C/N ST-

TNSV) 
4 0 120   

4 BIO10490 Thực tập tốt nghiệp (C/N SH) 4 0 120   

5 BIO10590 Thực tập tốt nghiệp (C/N VS) 4 0 120   

6 BIO10690 
Thực tập tốt nghiệp (C/N DT-

SHPT) 
4 0 120   

Sinh viên chọn 06 tc các học phần chuyên 

ngành có mở trong danh sách phụ lục 1 kèm 

theo. 

6     

c. Học phần tự chọn tự do 

 Sinh viên cần tích lũy ít nhất 10TC từ những môn được mô tả trong Phụ lục 2, bao gồm 1 môn 

thực tập chuyên ngành bắt buộc ở 1 trong các chuyên ngành trên. 

2.4. Chương trình đào tạo 

ST

T 

MÃ MÔN 

HỌC 
TÊN MÔN HỌC 

SỐ 

TC 

SỐ TIẾT Loại 

học 

phần 

Ghi chú Lý thuyết Thực 

hành 

Học kỳ 1  

1 CSC00003 Tin học cơ sở 3 15 60 BB   

2 CHE00001 Hóa đại cương 1 3 30 30 BB   

3 BAA00011 Anh văn 1 3 30 30 BB   

4 BIO00001 Sinh học đại cương 1 3 45 0 BB   

5 BIO00081 Thực tập Sinh học đại 

cương 1 

1 0 30 BB   

6 PHY00001 Vật lý đại cương 1 

(Cơ-nhiệt) 

3 45 0 BB   

7 MTH0000 Vi tích phân 1C 3 45 0 BB   
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1 

8 BIO00010 Nhập môn Sinh học 2 30 0 BB   

9 BAA00021 Giáo dục thể chất 1 2 15 30 BB Không 

tính vào 

điểm 

trung bình 

10 BAA00030 Giáo dục quốc phòng 4     BB 

 Tổng cộng 21         

Tổng cộng (bao gồm Giáo dục quốc 

phòng, Giáo dục thể chất, Anh văn, Tin 

học cơ sở) 

27     

Học kỳ 2 

1 CHE00002 Hóa đại cương 2 3 30 30 BB   

2 BAA00012 Anh văn 2 3 30 30 BB   

3 BIO00002 Sinh học đại cương 2 3 45 0 BB   

4 BIO00082 Thực tập Sinh đại 

cương 2 

1 0 30 BB   

5 MTH0000

2 

Toán cao cấp C 3 45 0 BB   

6 ENV00003 Con người và môi 

trường 

2 30 0 BB   

7 CHE00082 Thực hành Hóa ĐC 2 2 0 60 BB   

8 MTH0004

0 

Xác suất thống kê 3 45 0 BB   

9 PHY00002 Vật lý đại cương 2 

(Điện từ-Quang) 

3 45 0 BB   

10 BAA00022 Giáo dục thể chất 2 2 15 30 BB Không 

tính vào 

điểm 

trung bình 

11 BIO10001 Kỹ năng học tập và 

làm việc (cho ngành 

Sinh học và Công 

nghệ Sinh học) 

3 45 0 TC 

Tổng cộng 23         

Tổng cộng (bao gồm Giáo dục thể chất, 

Anh văn, Tin học cơ sở) 
25     

Học kỳ 3 

1 BAA00013 Anh văn 3 3 30 30 BB   

2 BAA00004 Pháp luật đại cương 3 45 0 BB   

3 CHE00003 Hóa đại cương 3 3 30 0 BB   

4 BAA00005 Kinh tế đại cương 2 30 0 TC1 Chọn 1 

trong 3 

môn học 
5 BAA00007 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

2 30 0 TC1 

6 BAA00006 Tâm lý học đại cương 2 30 0 TC1 
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7 BIO10007 Sinh hóa cơ sở  3 45 0 BB   

8 BIO10010 Vi sinh 3 45 0 BB   

9 BIO10011 Di truyền  3 45 0 BB   

10 BIO10020 Thực tập Vi sinh 1 0 30 BB   

11 BIO10021 Thực tập Di truyền 1 0 30 BB   

Tổng cộng 19         

Tổng cộng (bao gồm Anh văn) 22     

Học kỳ 4 

1 BAA00014 Anh văn 4 3 30 30 BB   

2 BAA00001 Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mác-Lênin 

5 75 0 BB   

3 BIO10004 Thực vật học 3 45 0 BB   

4 BIO10005 Động vật học 3 45 0 BB   

5 BIO10012 Sinh học phân tử đại 

cương 

3 45 0 BB   

6 BIO10014 Thực tập Thực vật 

học 

1 0 30 BB   

7 BIO10015 Thực tập Động vật 

học 

1 0 30 BB   

8 BIO10017 Thực tập Sinh hóa cơ 

sở 

1 0 30 BB   

9 BIO10022 Thực tập Sinh học 

phân tử đại cương 

1 0 30 BB   

Tổng cộng 18         

Tổng cộng (bao gồm Anh văn) 21     

Học kỳ 5 

1 BAA00002 Đường lối cách mạng 

của ĐCSVN 

3 45 0 BB   

2 BIO10006 Sinh thái học 3 45 0 BB   

3 BIO10008 Sinh lý thực vật 3 45 0 BB   

4 BIO10009 Sinh lý động vật 3 45 0 BB   

5 BIO10013 Thực tập Tài nguyên 

đa dạng sinh học 

2 0 60 BB   

6 BIO10016 Thực tập Sinh thái 

học 

1 0 30 BB   

7 BIO10018 Thực tập Sinh lý thực 

vật 

1 0 30 BB   

8 BIO10019 Thực tập Sinh lý động 

vật 

1 0 30 BB   

Tổng cộng 17         
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Học kỳ 6 

1 BAA00003 Tư tưởng HCM 2 30 0 BB   

2 BIO10002 An toàn Sinh học và 

đạo lý Sinh học 

2 30 0 BB   

3 BTE10009 Ứng dụng thống kê 

trong nghiên cứu 

Sinh học 

2 30 0 BB  

4   Các môn TC định 

hướng và TC tự do 

12         

    Tổng cộng: 18         

Học kỳ 7 

1   Thực tập chuyên 

ngành 

4      BB   

2   Các môn TC định 

hướng và TC tự do 

9      TC   

Tổng cộng: 13         

Học kỳ 8 

1   Hình thức tốt nghiệp 10      BB   

Tổng cộng: 10         

2.5. Ma trận các môn học và CĐR CTĐT 

(:môn đại cương; : môn cơ sở ngành; : môn chuyên ngành; : hoạt động ngoại khóa) 

Học 

kỳ 
Môn học 

Số TC CĐR.

1 

CĐR.

2 

CĐR.

3 

CĐR.

4 

CĐR.

5 
CĐR.6 

1 

Tin học cơ sở 3  x  x   

Anh văn 1 3  x  x   

Nhập môn Sinh học 2 x   x x x 

Vi tích phân 1C 3 x      

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3 x      

Hóa đại cương 1 3 x      

Sinh học đại cương 1 3 x      

Thực tập Sinh học đại cương 1 1 x  x    

Tổng cộng 18       

2 

Kỹ năng học tập và làm việc 2    x x x 

Anh văn 2 3  x  x   

Con người và môi trường 2 x      
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Toán cao cấp C 3 x      

Xác suất thống kê 3 x      

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3 x      

Hóa đại cương 2 3 x      

Sinh học đại cương 2 3 x      

Thực tập Sinh đại cương 2 1 x  x    

Tổng cộng 18       

3 

Anh văn 3 3  x  x   

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 

5 
x      

Hóa đại cương 3 3 x      

Thực tập Hóa đại cương B  2 x  x    

Tiến hóa và đa dạng sinh vật 2 x x     

Sih hóa cơ sở 3 x x     

Di truyền 3 x x     

Thực tập Di truyền 1 x  x    

Tổng cộng 19       

4 

Anh văn 4 3  x  x   

Tư tưởng HCM 2 x      

Kinh tế đại cương/Tâm lý học đại 

cương/Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

2 

x      

Thực vật học 3 x x     

Thực tập Thực vật học 1 x  x    

Sinh học phân tử đại cương 3 x x     

Thực tập Sinh học phân tử đại 

cương 

1 
x  x    

Thực tập Sinh hóa cơ sở 1 x  x    

Động vật học 3 x x     

Thực tập Động vật học 1 x  x    

Thực tập Tài nguyên đa dạng sinh 2 x  x    
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học 

Tổng cộng 19       

5 

Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 x      

Sinh lý động vật 3 x x     

Thực tập Sinh lý động vật 1 x  x    

Sinh lý thực vật 3 x x     

Thực tập Sinh lý thực vật 1 x  x    

Vi sinh 3 x x     

Thực tập Vi sinh 1 x  x    

Sinh thái học 3 x x     

Thực tập Sinh thái học 1 x  x    

Tổng cộng 19       

6 

Pháp luật đại cương 3 x      

Các môn TC định hướng và TC tự 

do 

15 
 x x x x  

Tổng cộng 18       

7 

Thực tập chuyên ngành 4  x x x x x 

Các môn TC định hướng 6  x x x x  

Tổng cộng 10 10       

8 
Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt 

nghiệp/Các môn TC tự do bổ sung 

10 
 x x x x x 

2.6. Các chương trình thực địa, thực tập tại Nhà máy 

Học phần thực tập tài nguyên đa dạng sinh học vào năm thứ hai, sinh viên được đi thực địa bên 

ngoài tiếp xúc với thiên nhiên. Ngoài ra vào năm thứ tư, các bộ môn đều có các sinh viên đi thực tập 

tốt nghiệp tại các nhà máy sản xuất hay bệnh viện, công ty, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, 

sản xuất .v.v. 

2.7. Các chương trình trao đổi sinh viên (nếu có) 

Sinh viên được khuyến khích tham gia vào các chương trình trao đổi sinh viên tài trợ bởi một số 

trường/viện hợp tác với trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên như Đại học Tsukuba, Viện khoa học 

Kyoto, Đại học Osaka, Đại học Jeju, Đại học Chongbuk, Đại học Tsing Hua… 
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2.8. Ngành nghề tiềm năng 

Một số cơ hội việc làm do khoa Sinh học – Công nghệ sinh học, ĐH Khoa học Tự Nhiên – ĐH QG 

HCM khảo sát từ cựu sinh viên của khoa trong các năm qua: 

- Nghiên cứu hoặc Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu, 

Trung tâm, Công ty về Sinh học và CNSH. 

- Cán bộ giảng dạy cho các trường hoặc cán bộ làm việc tại các sở ban ngành. 

- Nhân viên kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm (QC&QA), nhân viên sản xuất tại các 

công ty thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp, công nghiệp, y tế,… 

- Nhân viên hỗ trợ, tư vấn tại các công ty; nhân viên ứng dụng sản phẩm (Application). 

- Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại các công ty, trung tâm đo lường, kiểm chuẩn,… 

- Kỹ thuật viên xét nghiệm tại các bệnh viện, phòng khám, trung tâm xét nghiệm ở các mảng 

như hỗ trợ sinh sản, tế bào gốc, xét nghiệm di truyền – sinh học phân tử, xét nghiệm vi sinh – sinh 

hóa. 

- Nhân viên kinh doanh, bán hàng, marketing tại các đơn vị cung ứng máy móc, thiết bị, hóa 

chất và sản phẩm cho lĩnh vực Sinh học, Công nghệ Sinh học, Y tế,… 

- Khởi nghiệp: tự lập trang trại, công ty riêng như trại nấm, giống cây trồng, thiết bị trồng rau 

sach, trồng rau tự động … 

- Học tập tiếp tục ở các bậc học cao hơn ở trong và ngoài nước bằng các nguồn học bổng đa 

dạng khác nhau tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Hà Lan, Ý, Israel, 

… 

- Học văn bằng hai các ngành khác như Dược (Khoa Dược – ĐH Y Dược Tp. HCM), kinh tế, 

ngoại thương … 
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2.9. Các quy định về đánh giá điểm và xét tốt nghiệp  

Điểm Xếp loại 

< 4 Kém 

4 - < 5 Yếu 

5 - < 5.99 Trung bình 

6 - < 6.99 Trung bình khá 

7 - < 7.99 Khá 

8 - < 8.99 Giỏi 

9 - 10 Xuất sắc 

2.10.  Phương pháp đánh giá và cải thiện chất lượng dạy và học  

- Phân tích kết quả học tập của sinh viên theo từng học kì để phát hiện kịp thời sinh viên có kết 

quả học tập giảm sút trong 2 học kì liền kề (Công cụ sử dụng là phần mềm excel) 

- Phân tích kết quả thi của một số môn học để nhận định về sự tương thích giữa giảng dạy và 

đánh giá kết quả học tập (Công cụ sử dụng là phần mềm excel) 

- Xây dựng form mẫu khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với khoá học, thực hiện khảo 

sát và phân tích kết quả khảo sát (Công cụ sử dụng Excel, word và Google doc) 

- Phản hồi kết quả khảo sát và phân tích cho giảng viên (Công cụ sử dụng là email và họp mặt)  

2.11. Các PTN 

Bộ môn Số 

lượng 

Tên PTN 

Sinh thái – Sinh học tiến hóa 3 - PTN. Thực vật 

- PTN. Động vật 

- PTN. Sinh môi 
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Sinh hóa 1 - PTN. Sinh hóa 

Vi sinh 1 - PTN. Vi sinh 

Di truyền 2 - PTN. Di truyền 

- PTN. Sinh học Phân tử 

Sinh lý học – CNSH động vật 1 - PTN. Sinh lý học – CNSH Động vật 

Sinh lý thực vật 1 - PTN. Sinh lý thực vật 

CNSH Thực vật & Chuyển hóa 

sinh học 

2 - PTN. CNSH Thực vật 

- PTN. CNSH Chuyển hóa sinh học 

CNSH Phân tử & Môi trường 1 - PTN. CNSH Phân tử và Môi trường 

PTN/ Viện hợp tác 4 - PTN. CNSH Phân tử 

- Viện tế bào gốc (PTN. Nghiên cứu và Ứng 

dụng Tế bào gốc) 

- PTN. Nghiên cứu Ung thư 

- Trung tâm khoa học Công nghệ Sinh học 

2.12. Các khảo sát/đánh giá 

Bên liên quan  Thông tin thu thập  

Sinh viên  Phiếu đánh giá môn học (1 lần/học kì)  

Phiếu đánh giá khoá học (1 lần/khoá)  

Cựu sinh viên  Phiếu khảo sát chương trình đào tạo dành cho cựu sinh viên (1 

lần/năm)  

Phiếu khảo sát tình hình việc làm (2 lần/năm) 

Giảng viên  Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên (1 lần/năm)  

Nhà tuyển dụng  Phiếu khảo sát chương trình đào tạo dành cho nhà tuyển dụng (3 

năm/lần)  

3. Mô tả các môn học: tóm tắt các môn học  

3.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương  

STT Tên môn học Mô tả môn học 

1 

CHE00001 - 

Hóa đại cương 1 

Là môn Hóa học đầu tiên trong chương trình đại học cho sinh viên các 

ngành khoa học tự nhiên. Môn học đề cập các cơ sở lý thuyết Hóa học 

liên quan tới các mô hình cơ bản của cấu tạo nguyên tử, sự biến đổi tuần 

hoàn tính chất các nguyên tố hóa học, các lực tương tác cơ bản trong vật 

chất và ảnh hưởng của chúng đến tính chất của vật chất ở trạng thái rắn, 

lỏng, khí, và dung dịch. 

2 

CHE00002 - 

Hóa đại cương 2 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên năm đầu của các ngành Khoa 

học tự nhiên các kiến thức cơ bản về các quá trình hóa học, vai trò và 

những đóng góp của hóa học trong cuộc sống thường ngày cũng như 

mối liên hệ giữa hóa học và các nghành khoa học khác như vật lý, sinh 

học và môi trường. Môn học đề cập đến các vấn đề sau: 

• Các hiệu ứng nhiệt đi kèm các biến đổi hóa học và vật lý. 

• Điều kiện để phản ứng xảy ra tự nhiên và để có cân bằng hóa học. 

• Cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng lên cân bằng hóa học. 

• Vận tốc phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng lên vận tốc. 

• Các loại cân bằng trong dung dịch: acid-base, kết tủa, tạo phức và oxy 

hóa khử.  
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• Các hệ pin điện hóa, dự đoán chiều của các phản ứng oxy hóa khử, 

các quá trình ăn mòn trong tự nhiên. 

3 

CHE00003 - 

Hóa đại cương 3 

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hóa học hữu cơ và 

vô cơ cơ sở. 

• Phần vô cơ: cung cấp kiến thức về mối liên quan giữa cấu trúc điện tử 

của nguyên tố với các tính chất của hợp chất, chủ yếu là tính chất acid – 

base, oxi hóa – khử. Từ việc xác định tính chất của hợp chất, sinh viên 

có khả năng dự đoán chiều hướng của các phản ứng vô cơ.  

• Phần hữu cơ: trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về hữu cơ cho 

sinh viên các chuyên ngành sinh học, địa chất, môi trường. Môn học sẽ 

giúp sinh viên hiểu về cấu tạo một nguyên tử, thuyết điện tử từ đó hiểu 

rõ hơn bản chất của một nguyên tử, sự tạo nối, sự tạo thành các phân tử, 

sự sắp xếp các nguyên tử và các hiệu ứng điện tử xảy ra trong một phân 

tử. từ đó dự đoán tính chất (tính khả cực, tính acid-base) của một hợp 

chất hữu cơ và dự đoán được phần nào sản phẩm sinh ra của một phản 

ứng hữu cơ đơn giản. Việc hiểu rõ sự sắp xếp các nguyên tử trong 

không gian giúp cho sinh viên phân biệt được các đồng phân lập thể 

(cấu trúc phân tử trong không gian) khác nhau như thế nào và có tính 

chất khác nhau ra sao. Ngoài ra, sinh viên sẽ nắm bắt được tính chất vật 

lý – hóa học cũng như sự điều chế và phản ứng hóa học của các hợp 

chất hữu cơ có các nhóm định chức khác nhau. 

4 

CHE00082 -

Thực hành Hóa 

ĐC 2 

Môn học Thực tập Hóa Đại cương 2 là phần thực nghiệm đi kèm theo 

học phần lý thuyết Hóa đại cương, dành cho sinh viên không thuộc 

ngành Hóa học, chủ yếu cho các ngành liên quan đến Hóa học không 

thực hành chuyên sâu về hóa hữu cơ và vô cơ. Mục đích của môn học là 

giúp sinh viên tập sử dụng một số dụng cụ, thiết bị cơ bản trong phòng 

thí nghiệm, thông qua đó kiểm chứng bằng thực nghiệm các khái niệm 

lý thuyết hóa học đại cương. Sinh viên có khả năng điều chế một số chất 

vô cơ, hữu cơ trong phòng thí nghiệm. Sinh viên được đào tạo để biết 

cách chuẩn bị cho bài thực nghiệm, cách tiến hành thực nghiệm đúng 

theo quy trình, cách ghi chép số liệu và cách trình bày kết quả một cách 

khoa học. Trong học phần này sinh viên cần thực hiện các thí nghiệm 

sau:  

(1) Phương pháp thể tích - Xác định tỷ trọng của chất lỏng 

(2) Xác định nồng độ axit axetic trong giấm ăn  

(3) Axit, bazơ, muối 

(4) Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng 

(5) Xác định lượng phospho trong phân bón hóa học NPK 

(6) Tổng hợp phèn kali KAl(SO4)2.12H2O 

(7) Tính chất các nhóm chức hữu cơ 

(8) Tổng hợp aspirin 

(9) Xà phòng và chất tẩy rửa 

5 

BIO00001 - 

Sinh đại cương 

1 

Cung cấp một cách khái quát cho sinh viên những khái niệm căn bản 

của sinh học, cơ sở hóa học của sự sống, cấu trúc và chức năng của tế 

bào, cơ sở di truyền và phân tử của các hiện tượng di truyền và biến dị, 

tiến hóa và đa dạng sinh học. 
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6 

BIO00002 - 

Sinh đại cương 

2 

Cung cấp một cách khái quát cho sinh viên những khái niệm căn bản 

của sinh học, trong đó chú trọng đến hình thái và chức năng của thực 

vật, động vật và sự tương tác giữa sinh vật với môi trường sống. 

7 

BIO00010 - 

Nhập môn Sinh 

học 

Cung cấp cho sinh viên thông tin tổng quát về vai trò, vị trí, các hướng 

nghiên cứu và ngành nghề  liên quan đến lĩnh vực Sinh học  và ứng 

dụng  ở  Việt Nam và trên thế  giới. Đồng thời, môn học trang bị cho 

sinh viên các kỹ năng căn bản phục vụ cho học tập. 

8 

ENV00003 - 

Con người và 

môi trường 

Môn học hỗ trợ cho các môn cơ bản như Sinh học môi trường, Sinh học 

bảo tồn, Sinh thái học và các môn học liên quan đến mối quan hệ giữa 

con người và tự nhiên. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tự 

nhiên, vai trò của con người trên trái đất và hiểu rõ ý nghĩa vai trò quan 

trọng của tự nhiên đối với đời sống con người và cũng có ảnh hưởng 

đến mối quan hệ giữa người và người trong xã hội. 

9 

BIO00081 - 

Thực tập Sinh 

đại cương 1 

Đây là môn thực hành  đầu tiên về sinh học, giúp sinh viên trang bị các 

kiến thức cơ bản về thực hành trong sinh học: (1) Sử dụng được kính 

hiển vi quang học để quan sát và miêu tả cấu trúc cơ bản của tế bào và 

một số quá trình sống cơ bản (2)  Kỹ năng thực hiện các phản ứng để 

quan sát và nhận biết các thành phần hóa học của tế bào và một số quá 

trình sống cơ bản ở sinh vật (3) Kỹ năng nhận biết và phân biệt được 

các nhóm động vật, thực vật và vi sinh vật (4) Trang bị các kiến thức an 

toàn trong phòng thí nghiệm sinh học đại cương. 

10 

BIO00082 - 

Thực tập Sinh 

đại cương 2 

Học phần thực tập được thiết kế bao gồm những thí nghiệm minh họa 

cho các vấn đề mà sinh viên được học trong môn Sinh học đại cương 2, 

đây là khối kiến thức cơ bản cho những nghiên cứu khoa học về sinh 

học và công nghệ sinh học sau này: 

(1) Phân biệt được các loại mô và cơ quan của thực vật một hay hai lá 

mầm  

(2) Hiểu được nguyên tắc định tính một số loại sắc tố thực vật bảo vệ, 

sắc tố quang hợp 

(3) Chứng minh được ảnh hưởng của các điều kiện môi trường trên sự 

quang hợp ở thực vật 

(4) Chứng minh được biểu hiện của hô hấp, sự lên men ở thực vật và sự 

hiện diện của các enzyme trong quá trình này 

(5) Chứng minh được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trên 

sự vận chuyển nước của mô mộc 

(6) Hiểu và nhận diện được các loại mô động vật 

(7) Hiểu và chứng minh được sự tồn tại của điện sinh học trong cơ thể 

(8) Phân biệt được các loại mạch trong hệ mạch màng treo ruột ếch; 

(9) Giải thích được tác động của các hormone lên tốc độ dòng chảy của 

máu trong mạch  

(10) Hiểu được ảnh hưởng của  các yếu tố khí hậu lên sự phân bố của 

một số kiểu hệ sinh thái 

11 

MTH00001 - Vi 

tích phân 1C 

Môn học cung cấp các kiến thức về vi tích phân, cụ thể: Tập số thực, 

Dãy và chuỗi số thực, Sự liên tục, giới hạn, đạo hàm và tích phân 

Riemann của hàm thực liên tục, Chuỗi các hàm thực, Các ứng dụng 

Mathlab cho phép tính vi tích phân. 
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12 

MTH00002 - 

Toán cao cấp C 

Nội dung môn học gồm: 

• Dẫn nhập vào các khái niệm giải tích có trong các ngành Địa chất, 

Hóa , Kinh Tế, Môi trường, Công Nghệ Môi trường, với các thí dụ cụ 

thể theo từng chuyên ngành. Các tính chất và các định lý chỉ phát biểu, 

nói ý nghĩa, các ứng dụng, và không chứng minh. 

• Dùng Mathlab cho các kỹ thuật tính toán giải tích có trong các ngành 

trên. Nội dung kiểm tra và thi dựa chủ yếu vào phần tính toán trên máy 

tính này. 

13 

MTH00040 - 

Xác suất thống 

kê 

Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xác suất, biến 

ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng, khoảng tin cậy, kiểm 

định giả thuyết, hồi quy và tương quan. 

14 

PHY00001 - Vật 

lý đại cương 1 

(Cơ-nhiệt) 

Học phần bao gồm khảo sát các dạng chuyển động của chất điểm, cố thể 

và những định luật chi phối chuyển động của chúng. Nắm bắt các định 

luật bảo tòan trong cơ học Các Phương trình trạng thái khí lý tưởng khí 

thực, nguyên lý 1, nguyên lý 2 nhiệt động lực học. Các định luật tĩnh 

điện và từ, hiện tượng cảm ứng điện từ, sóng điện từ. 

15 

PHY00002 - Vật 

lý đại cương 2 

(Điện từ-Quang) 

Sinh viên sẽ được trang bị mảng kiến thức cơ bản về Quang học sóng, 

vật lý nguyên tử và hạt nhân, nắm vững được các kỹ thuật ứng dụng về 

quang, vật lý nguyên tử và hạt nhân áp dụng trong nghiên cứu và cuộc 

sống. Đồng thời sinh viên cũng được cải thiện khả năng nghiên cứu và 

thực nghiệm. 

16 

CSC00003 - Tin 

học cơ sở 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm văn 

phòng cơ bản, Microsoft office và khoa học máy tính. 

3.2. Giáo dục chuyên nghiệp 

3.2.1. Khối kiến thức cơ sở 

STT Tên môn học Mô tả môn học 

1 
BIO10001 - Kỹ năng 

học tập và làm việc 

Môn học được xây dựng nhằm giúp sinh viên xác định và trau 

dồi các kỹ năng học tập và làm việc như làm việc nhóm, giải 

quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo… 

2 
BIO10002 - An toàn 

và đạo lý Sinh học 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về an toàn 

sinh học, đạo lý sinh học và an toàn PTN. 

Giới thiệu về VSV, thực vật và động vật biến đổi gen (GMM, 

GMP, GMA) 

Thảo luận về lợi ích, rủy ro và phòng tránh sinh vật biến đổi gên 

(GMO) trên người và ở môi trường. 

3 

BTE10009 - Ứng 

dụng thống kê trong 

nghiên cứu Sinh học 

Chương trình thống kê căn bản và áp dụng trực tiếp vào nghiên 

cứu sinh học. Chương trình được thiết kế cho các sinh viên 

không phải sinh viên chuyên ngành toán hay thống kê.  

Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu sinh học giúp sinh viên 

hiểu các thiết kế thí nghiệm cơ bản và phân tích thống kê ứng 

dụng cho các thí nghiệm sinh học. Sinh viên phải trải qua 30 tiết 

lý thuyết và 30 tiết thực hành trên máy tính với phần mềm thống 

kê R. R là một trong những phần mềm thống kê miễn phí được 

các nhà khoa học ở nhiều nước trên thế giới phát triển, đánh giá 

cao và áp dụng vào các nghiên cứu và báo cáo của mình. Giáo 
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trình này cung cấp nhiều chủ đề ứng dụng cụ thể vào các lĩnh 

vực nghiên cứu trong sinh học như thống kê mô tả bằng thông 

số và bằng hình ảnh, so sánh các nhóm với z-test, t-test, F-test 

(var.test), và phân tích phương sai một và hai nhân tố 

(ANOVA), hồi qui tuyến tính đơn biến (simple regression), Chi-

squared test (χ2-test) cho so sánh các tỉ lệ và kiểm định tính độc 

lập của 2 biến, ước tính cỡ mẫu cần thiết, cách ghi và giải thích 

ý nghĩa sinh học của kết quả phân tích thống kê 

4 
BIO10004 - Thực vật 

học 

Môn học Thực vật học giới thiệu cho các bạn sinh viên đại 

cương khoa Sinh học – CNSH các kiến thức căn bản về giới 

thực vật với đa dạng các nhóm thực vật gồm: rong (tảo), địa y- 

đài thực vật, khuyết thực vật, khỏa tử, bí tử và cấu tạo giải phẫu 

của các nhóm thực vật có mạch (nguồn gốc hình thành mô và cơ 

quan, cấu tạo và chức năng của các cơ quan và chu trình sinh 

sản của thực vật hột kín). Đồng thời các sinh viên cũng được 

cung cấp các thông tin về sự liên hệ tiến hóa giữa các nhóm 

thực vật này. Sinh viên còn được học các phương pháp cơ bản 

trong nghiên cứu phân loại thực vật và các phương pháp cắt, 

nhuộm màu các vi mẫu thực vật. 

5 
BIO10005 - Động vật 

học 

Môn này cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến đặc điểm 

hình thái, cấu trúc & chức năng các hệ cơ quan của các nhóm 

ngành động vật quan trọng trong giới động vật (Animalia). Dựa 

trên các đặc điểm này, sinh viên có thể nhận biết được sự đa 

dạng của giới động vật và sự tiến hoá của động vật qua các 

nhóm ngành trong hệ thống phân loại. 

6 
BIO10006 - Sinh thái 

học 

Cơ sở sinh thái học bao gồm những nội dung chính như sau: (1) 

Tìm hiểu sự tương tác giữa sinh vật và môi trường: Ảnh hưởng 

của môi trường đến sự sống của sinh vật thể hiện qua các qui 

luật sinh thái và sự tác động của các yếu tố sinh thái. (2) Cấu 

trúc và chức năng của hệ thống sinh học: hệ sinh thái, qua đó 

xác định vai trò và ý nghỉa của các thành phần sinh vật, phi sinh 

vật trong một hệ thống tư nhiên. (3) Các đặc trưng của thế giới 

sinh vật ở cấp độ tổ chức là một quần thể: Xác định những qui 

luật chi phối sự tồn tại và phát triển của quần thể sinh vật - Vận 

dụng những qui luật sinh thái trong thực tế thông qua việc tìm 

hiểu ý nghĩa của tài nguyên đa dạng sinh học vàbảo tồn tài 

nguyên đa dạng sinh học. 

7 
BIO10007 - Sinh hóa 

cơ sở 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các 

loại phân tử sinh học chính trong tế bào (protein, carbohydrate, 

lipid, nucleic acid, vitamin và hormone). Cụ thể, nội dung học 

phần tập trung vào: cấu tạo, chức năng, các phản ứng trong con 

đường chuyển hóa (phân hủy và sinh tổng hợp), và năng lượng 

của các phản ứng chuyển hóa các hợp chất này trong cơ thể sinh 

học. Thông qua môn học, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng 

lập nhóm, làm việc nhóm và tư duy hệ thống. Sau khi hoàn 

thành học phần này, sinh viên có thể nhận ra tầm quan trọng của 

hóa sinh trong cuộc sống hằng ngày. 
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8 
BIO10008 - Sinh lý 

thực vật 

Giới thiệu trước hết về các nguyên lý căn bản của sinh lý thực 

vật, sau đó về các quá trình liên quan tới sự tăng trưởng và phát 

triển ở thực vật (chủ yếu là ở cây có hoa) như: sự hấp thu và vận 

chuyển nước; dinh dưỡng khoáng; sự quang hợp và phân phối 

các sản phẩm quang hợp; hô hấp và tổng hợp các hợp chất biến 

dưỡng; kiểm soát sự tăng trưởng và phát triển của thực vật; sinh 

lý stress và đáp ứng của thực vật với điều kiện môi trường; khả 

năng ứng dụng của sinh lý thực vật. 

9 
BIO10009 - Sinh lý 

động vật 

Môn học sinh lý động vật cung cấp cho sinh viên kiến thức về 

cấu tạo và hoạt động chức năng của các cơ quan và các hệ cơ 

quan của cơ thể động vật trong mối liên hệ giữa chúng với nhau 

và giữa chúng với môi trường sống. Đồng thời môn học cũng 

giúp sinh viên hiểu về sự điều hòa các hoạt động chức năng 

nhằm đảm bảo cho cơ thể con người và động vật tồn tại, phát 

triển và thích ứng với sự biến đổi của môi trường và những yếu 

tố ảnh hưởng từ môi trường sống đến cấu trúc - chức năng của 

các hệ thống cơ quan và toàn bộ cơ thể. 

10 BIO10010 - Vi sinh 

Môn học sẽ cung cấp kiến thức về ý nghĩa của vi sinh vật, vai 

trò của vi sinh vật đối với sự sống và con người, đặc điểm của tế 

bào vi sinh vật, đặc điểm sinh lý của vi sinh vật, di truyền học vi 

sinh vật, tiến hóa và đa dạng của vi sinh vật, sinh thái học vi 

sinh vật, vi sinh y học. Kiến thức nền tảng về vi sinh vật được 

cung cấp trong môn học sẽ làm cơ sở cho việc tìm hiểu các ứng 

dụng liên quan đến vi sinh vật như: vi sinh sinh thực phẩm, vi 

sinh nông nghiệp, vi sinh môi trường, vi sinh công nghiệp, công 

nghệ lên men, công nghệ protein tái tổ hợp. 

11 BIO10011 - Di truyền 

Môn học giải thích rõ sự sinh sản của tế bào, cơ chế truyền tín 

hiệu trong tế bào, giải thích các quy luật di truyền cơ bản và mở 

rộng, ứng dụng quy luật di truyền học cơ bản trong phân tích 

phả hệ và nghiên cứu di truyền người, xây dựng bản đồ di 

truyền, bản đồ vật lý, tìm hiểu nguyên nhân, cơ chế, hậu quả đột 

biến trên nhiễm sắc thể, Mô tả đặc điểm di truyền quần thể, 

nhấn mạnh vai trò của nhân tố tiến hóa trong biến đổi di truyền 

quần thể và tiến hóa. Qua đó, sinh viên được cung cấp đủ kiến 

thức di truyền học là nền tảng cho các môn học khác và là môn 

học bắt buộc trong chương trình đào tạo. 

12 
BIO10012 - Sinh học 

phân tử đại cương 

Môn học cung cấp cho sinh viên thông tin về lược sử hình thành 

và phát triển của sinh học phân tử, cấu trúc và một số đặc tính 

của DNA, RNA, các liên kết hóa học trong tế bào, cơ chế sao 

chép và sửa sai DNA, cơ chế phiên mã, dịch mã và các cơ chế 

điều hòa biểu hiện gene ở tế bào; nêu một số ứng dụng thực tiễn 

của sinh học phân tử. 

13 

BIO10013 - Thực tập 

Tài nguyên đa dạng 

sinh học 

Học phần được thực hiện ngoài thiên nhiên. Hành trình của 

chuyến thực địa sẽ kéo dài trong 5 ngày, trải nghiệm qua nhiều 

kiểu hệ sinh thái khác nhau. Sau khi đi thực tập, các sinh viên 

có thêm được những hiểu biết về tài nguyên động thực vật, sinh 

thái học, môi trường, nâng cao kỹ năng quan sát, ghi chép và 

nghiên cứu ngoài thiên nhiên, hình thành tình yêu thiên nhiên, ý 
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thức bảo vệ thiên nhiên. 

14 
BIO10014 - Thực tập 

Thực vật học 

Phân loại thực vật bậc thấp: Mô tả đặc điểm phân loại và nhận 

diện các loài rong (tảo). 

Phân loại thực vật bậc cao: mô tả hình thái các cơ quan sinh sản 

và sinh dưỡng của một đối tượng thực vật. Sử dụng mô tả này 

vào khóa phân loại để nhận biết họ của loài thực vật đó.  

Hình thái giải phẫu thực vật: Sử dụng phương pháp nhuộm 2 

màu để cắt, nhuộm, quan sát, phân biệt rễ, thân, lá; phân biệt 

thực vật một và hai lá mầm; phân biệt cơ cấu sơ cấp và thứ cấp 

của cây hai lá mầm. 

15 
BIO10015 - Thực tập 

Động vật học 

Môn này giúp cho sinh viên được tiếp cận với các mẫu vật thật 

để nhận biết và phân biệt được đặc điểm hình thái, cấu trúc & 

chức năng các hệ cơ quan của các nhóm ngành động vật quan 

trọng trong giới động vật (Animalia). Dựa trên các mẫu vật thật, 

sinh viên có thể nhận biết được sự đa dạng của giới động vật 

16 
BIO10016 - Thực tập 

Sinh thái học 

Hướng dẫn sinh viên các kỹ năng và phương pháp để thực hiện 

cho từng nhân tố, từng khu vực. Các nhân tố sinh thái vô sinh và 

hữu sinh trong hệ sinh thái (xung quanh đời sống sinh vật) rất 

nhiều, để quan sát, ghi nhận, thu thập, đo đạc các nhân tố đó 

phải có những phương pháp cụ thể. 

17 
BIO10017 - Thực tập 

Sinh hóa cơ sở 

Môn học giúp sinh viên hiểu được nguyên tắc của một số 

phương pháp thí nghiệm, cung cấp những kĩ năng cơ bản về các 

thí nghiệm sinh hóa, cách bố trí thí nghiệm hợp lý, quy tắc an 

toàn trong phòng thí nghiệm. Khi tham gia môn học này, sinh 

viên sẽ được hướng dẫn sử dụng các dụng cụ và thiết bị cơ bản 

của phòng thí nghiệm sinh hóa, thực hiện các phương pháp định 

tính và định lượng các phân tử sinh học cơ bản như amino acid, 

protein, carbohydrate, vitamin và khoáng. Bên cạnh đó, môn 

học còn tạo môi trường cho sinh viên tham gia hoạt động nhóm 

để trao đổi và thảo luận kết quả thí nghiệm. 

18 
BIO10018 - Thực tập 

Sinh lý thực vật 

Trang bị kỹ năng thực hành để SV có thể ứng dụng hữu hiệu 

vào những lĩnh vực nghiên cứu về Sinh lý thực vật. Môn học 

giúp sinh viên hiểu rõ những nguyên tắc thực nghiệm về sinh lý 

thực vật, thực hiện thí nghiệm minh họa được cho các vấn đề lý 

thuyết trong giáo trình Sinh lý thực vật mà sinh viên đang học 

song hành. 

19 
BIO10019 - Thực tập 

Sinh lý động vật 

Thực tập sinh lý động vật bao gồm các bài thực tập về sinh lý 

người như hệ hô hấp, hệ cơ, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn,… cung 

cấp cho sinh viên cái nhìn trực quan về cấu trúc và chức năng 

của một số cơ quan và hệ cơ quan động vật. Môn học còn giúp 

sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức sinh lý đã được 

học từ các học phần lý thuyết vào việc giải thích một số hiện 

tượng, cơ chế trong quá trình thực hành. 

20 
BIO10020 - Thực tập 

Vi sinh 

Môn học được thiết kế nhằm giúp sinh viên bước đầu làm quen 

với một phòng thí nghiệm vi sinh và giới thiệu, rèn luyện cho 

sinh viên các kỹ năng, thao tác vi sinh cơ bản. Sinh viên sẽ được 
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hướng dẫn các nội quy và kỹ năng cơ bản trong phòng thí 

nghiệm vi sinh. Thông qua nội dung nhận diện hình thái các 

nhóm vi sinh vật, sinh viên sẽ được hướng dẫn các thao tác 

phân lập và làm thuần các nhóm vi sinh vật chính. Đồng thời, 

thao tác thực hiện tiêu bản cũng như nhuộm mẫu vi sinh để 

quan sát hiển vi cũng được hướng dẫn. Các phương pháp định 

lượng cơ bản sẽ được hướng dẫn đến sinh viên gồm: phương 

pháp đếm, đo OD, MPN và tính sinh khối. Ngoài ra, sinh viên 

sẽ được hướng dẫn thực hành một vài thí nghiệm khảo sát đặc 

tính sinh lý-sinh hóa của chủng vi sinh vật thuần khiết. Cuối 

cùng, một số phương pháp bảo quản và giữ giống đơn giản sẽ 

được hướng dẫn đến sinh viên. 

21 
BIO10021 - Thực tập 

Di truyền 

Thực tập di truyền là môn học bắt buộc trong chương trình đào 

tạo ngành Sinh học. Môn học này bổ sung thêm kỹ năng thực 

hành cho môn Di truyền học (BIO10011). Qua đó, sinh viên học 

được kỹ năng làm tiêu bản tạm thời, quan sát các giai đoạn 

trong phân bào (Nguyên phân, giảm phân, Đa bội….), xác định 

bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, phân tích bộ NST và phả 

hệ trong di truyền người, nhận diện các giai đoạn trong chu kỳ 

đời sống ruồi giấm, thực hiện phép lai một tính trạng, thu thập 

số liệu và phân tích thông tin để tìm giá trị chi – bình phương, 

xác định đặc điểm di truyền liên kết giới tính và di truyền quần 

thể.  Những kỹ năng này cần thiết cho sinh viên tự thiết lập các 

thí nghiệm di truyền học, chọn giống, nghiên cứu di truyền 

người … trong các nghiên cứu sau này. 

22 

BIO10022 - Thực tập 

Sinh học phân tử đại 

cương 

Nội dung của môn học cung cấp cho sinh viên những kĩ năng 

thao tác cơ bản trong sinh học phân tử, minh họa phần nào một 

số kiến thức sinh học phân tử. Ngoài ra môn học cũng cung cấp 

cho sinh viên những kĩ năng thao tác và phân tích kết quả của 

một số kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử như: tách chiết 

DNA, RNA, điện di, xác định mật độ quang, cách sử dụng 

enzyme, PCR. 

3.2.2. Kiến thức chuyên ngành 

3.2.2.1. Chuyên ngành Sinh lý thực vật  

STT Tên môn học Mô tả môn học 

1 

BIO10101 - Thực tập 

chuyên ngành Sinh lý 

thực vật 

Học phần thực tập được thiết kế bao gồm những thí nghiệm 

minh họa cho các vấn đề mà sinh viên được học trong môn học 

chuyên ngành Sinh lý thực vật, đây là khối kiến thức cơ bản 

cho những nghiên cứu khoa học về Sinh lý thực vật cho sinh 

viên làm đề tài khóa luận sau này. 

2 

BIO10102 - Sinh học 

phân tử và tế bào thực 

vật 

Giải thích sự phát triển thực vật ở mức độ tế bào và phân tử, từ 

đó có cơ sở xây dựng các nghiên cứu ứng dụng trong tương lai 

trên đối tượng thực. Kết thúc học phần, yêu cầu sinh viên hiểu 

rõ cơ sở phân tử của sự phát triển; giải thích được khả năng 

kháng của thực vật dưới tác động của điều kiện môi trường và 

thiên địch; áp dụng được các kỹ thuật sinh học phân tử trong 
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nghiên cứu thực vật. 

3 

BIO10103 - Sự phát 

triển chồi và rễ ở thực 

vật 

Trình bày các kiến thức cơ bản về tác dụng của chất điều hòa 

sinh trưởng thực vật trên sự biến đổi hình thái và sinh lý trong 

việc tạo chồi và rễ của mô cấy và cơ quan thông qua các kỹ 

thuật nuôi cấy cơ quan tạo chồi và rễ; nuôi cấy đỉnh sinh 

trưởng; tạo phôi vô tính; ghép cành in-vitro và các kỹ thuật 

giâm cành, chiết cành, ghép cành in vivo các loại cây ăn trái, 

cây cảnh để sản xuất cây giống. 

4 
BIO10104 - Sự phát 

triển hoa và trái 

Tìm hiểu dưới khía cạnh hình thái học và sinh lý học sự phát 

triển hoa, phát triển trái, các hiện tượng lão suy và rụng ở thực 

vật. Đặc biệt chú trọng phân tích vai trò của các dấu hiệu môi 

trường và hormon thực vật trong các giai đoạn này. Sự biểu 

hiện gen kiểm soát các quá trình phát triển hoa và trái cũng 

được đề cập trong môn học. 

5 

BIO10105 - Sự tăng 

trưởng ở thực vật cấp 

cao 

Giới thiệu các khái niệm trong quá trình tăng trưởng của thực 

vật: miên trạng, nảy mầm, cây mầm, cây con (mức tế bào cơ 

quan, cơ thể). Các yếu tố ngoại và nội sinh tác động lên quá 

trình tăng trưởng. Các cách kiểm soát sự tăng trưởng ở thực 

vật. Sinh viên sẽ thảo luận làm thế nào để có thể kiểm soát quá 

trình này. Từ đó hiểu được các nguyên lý cơ bản của quá trình 

để có thể áp dụng lên cây trồng. 

6 
BIO10106 - Phát sinh 

hình thái thực vật 

Tìm hiểu các biến đổi hình thái và cấu trúc của các quá trình 

phát sinh hình thái ở thực vật như: phát sinh mô, cơ quan 

(chồi, rễ, lá, hoa …) và phôi. Nghiên cứu sự phát sinh hình thái 

ở nhiều mức độ (cơ quan, mô, tế bào và phân tử) và lĩnh vực 

(sinh lý thực vật, di truyền học, sinh học tế bào và phân tử). 

Phân tích các yếu tố nội sinh và ngoại sinh có liên quan đến sự 

biến đổi hình thái và cấu trúc làm cơ sở cho việc kiểm soát các 

quá trình phát sinh hình thái thực vật và áp dụng trong nông 

nghiệp và công nghệ sinh học, đặc biệt là vi nhân giống. 

7 
BIO10109 - Nuôi cấy 

mô và tế bào thực vật 

Cung cấp kiến thức căn bản nhằm ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy 

mô và tế bào thực vật trong vi nhân giống và thu nhận hợp chất 

thứ cấp: cơ sở nuôi cấy mô và tế bào thực vật; sơ lược các biến 

đổi phát sinh hình thái trong quá trình phát sinh mô, cơ quan 

và phôi; tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng lên sự phát triển của 

mẫu cấy; ứng dụng nuôi cấy mô và tế bào cho thu nhận phôi 

thể hệ, cây in vitro và hợp chất thứ cấp; cách thiết lập một 

phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào. 

8 

BIO10110 - Những vấn 

đề mới trong Sinh lý 

thực vật 

Môn học này cập nhật kiến thức về chuyên ngành sinh lý thực 

vật và giúp tìm hiểu các vấn đề sinh lý thực vật mới công bố 

hiện thế giới đang quan tâm. Các vấn đề được giới thiệu trong 

môn học liên quan tới sinh lý học thực vật và sinh học thực vật 

nói chung, đặc biệt liên quan tới sự sản xuất thực phẩm bền 
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vững, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, và chăm sóc sức 

khỏe con người. 

9 

BIO10111 - Thực tập 

chuyên đề phát sinh 

hình thái thực vật in 

vitro 

Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu liên quan tới sự quan 

sát các tế bào thực vật dưới kính hiển vi (cố định mẫu, thực 

hiện tiêu bản nhờ microtome, nhuộm mẫu…), theo dõi các đặc 

tính tế bào trong sự phản phân hóa tế bào để hình thành mô 

sẹo, sự tăng trưởng của dịch treo tế bào và sự hình thành các tế 

bào có khả năng sinh phôi, sự phát sinh cơ quan và phôi soma 

từ mô cấy và tế bào có khả năng sinh phôi; phương pháp viết 

và trình bày kết quả nghiên cứu. 

3.2.2.2. Chuyên ngành Sinh học Động vật  

STT Tên môn học Mô tả môn học 

1 

BIO10201 - Thực tập 

chuyên ngành Sinh 

học động vật 

Các nghiên cứu Sinh học động vật được áp dụng rộng rãi trong 

nhiều lĩnh vực như y học, thủy sản, chăn nuôi…và ở các cấp độ 

khác nhau như: cơ thể, mô, tế bào, DNA, protein… Môn học 

Thực tập chuyên ngành Sinh học động vật là môn học bắt buộc 

đối với các sinh viên chuyên ngành Sinh học động vật và là 

môn học tự chọn đối với các sinh viên chuyên ngành khác 

thuộc Khoa Sinh học - CNSH. Trong môn Thực tập chuyên 

ngành Sinh học động vật, sinh viên sẽ được giới thiệu các trang 

thiết bị cơ bản trong PTN sinh học động vật, các biện pháp đề 

phòng rủi ro cũng như thực hiện những thao tác cơ bản của các 

kỹ thuật thường được sử dụng trong nghiên cứu hiện đại như: 

kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật, kỹ thuật PCR, kỹ thuật hỗ trợ 

sinh sản, kỹ thuật tạo giống cá, kỹ thuật tạo nhiễm sắc thể đồ, 

nhận biết kết quả mô học... 

2 

BIO10202 - Cơ sở tế 

bào và phân tử của 

miễn dịch học 

Miễn dịch học vẫn là một trong những lĩnh vực nghiên cứu thú 

vị nhất của khoa học hiện đại. Trong những thập niên gần đây, 

mỗi khám phá mới về miễn dịch học lại đặt ra thêm nhiều vấn 

đề. Một mảng lớn kiến thức về miễn dịch đã được biết đến, và 

vẫn còn nhiều điều về miễn dịch cần được khám phá.  Miễn 

dịch học là một ngành học độc lập, nhưng Miễn dịch học cũng 

là công cụ nghiên cứu cho các lĩnh vực khác của sinh học phân 

tử và tế bào. Môn học này sẽ đề cập đến phần lớn các nội dung 

của tài liệu giảng dạy, cùng với những thông tin mới và chi tiết 

cho một số lĩnh vực. Môn học sẽ nhấn mạnh tới sinh học của hệ 

miễn dịch và sau đó là những chủ đề liên quan đến lâm sàng.  

Các nội dung sẽ được giảng dạy trong môn học này gồm: Giới 

thiệu về Miễn dịch học, Hệ miễn dịch tự nhiên, Kháng nguyên, 

Kháng thể, Tương tác giữa kháng nguyên – Kháng thể, Quá 

trình trình diện và nhận diện kháng nguyên, Quá trình hoạt hoá, 

biệt hoá tế bào T, Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào, 

Quá trình hoạt hoá, biệt hoá tế bào B, Đáp ứng miễn dịch dịch 

thể, Hệ thống cytokine, Miễn dịch trong y học. 

3 

BIO10203 - Nuôi cấy 

tế bào động vật: Kỹ 

thuật và ứng dụng 

Nuôi cấy tế bào động vật: kĩ thuật và ứng dụng cung cấp các 

nguyên lý cơ bản, phương pháp và kỹ thuật thu nhận, phân lập, 

nuôi cấy tăng sinh và biệt hoá tế bào động vật; thông tin về 
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những ứng dụng mới của kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật 

trong nông nghiệp và y học. 

4 
BIO10204 - Nội tiết 

học ứng dụng 

Môn học này cung cấp kiến thức tổng quát về cấu trúc, chức 

năng các tuyến nội tiết và vai trò của các loại hormone đối với 

hoạt động sinh lý cơ thể. Đồng thời, môn học giới thiệu nguyên 

tắc ứng dụng hormone trong thủy sản, chữa bệnh cho người. 

5 
BIO10205 - Sinh học 

Sinh sản 

Môn học mô tả các kiến thức cơ bản về sinh sản vô tính và sinh 

sản hữu tính ở sinh vật. Trong học phần sinh viên sẽ tập trung 

vào sinh lí sinh sản của người và động vật hữu nhũ: sự hình 

thành tinh trùng, sự thụ tinh, sự phát triển và mang thai, sự sinh 

nở, sự tạo sữa và tập tính làm mẹ. Ngoài ra, môn học còn đánh 

giá một số ảnh hưởng kinh tế - xã hội lên sự sinh sản người và 

động thực vật. 

6 
BIO10206 - Sinh lý 

dinh dưỡng 

Sinh lý dinh dưỡng cung cấp các kiến thức về cách cơ thể thu 

nhận thức ăn và chuyển hóa năng lượng. Học phần cũng cung 

cấp mối liên quan giữa dinh dưỡng với sức khỏe và các bệnh lý. 

Tập trung vào sự tác động của thức ăn lên hoạt động sống ở các 

giai đoạn phát triển khác nhau, ở các tình trạng khác nhau của 

cơ thể qua các hệ thống kiểm soát thèm ăn, hấp thu dinh dưỡng, 

đồng hóa và bài tiết. 

7 

BIO10207 - Ứng dụng 

CNSH trong chọn 

giống vật nuôi 

Nội dung của môn học cung cấp cho sinh viên một cái nhìn 

tổng quát về ứng dụng của công nghệ sinh học trong chọn 

giống vật nuôi. Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức 

căn bản về ứng dụng kĩ thuật gen trong chọn giống, chẩn đoán, 

điều trị và phòng bệnh trên vật nuôi. Ngoài ra, môn học còn 

cung cấp cho sinh viên kiến thức về ứng dụng dụng của công 

nghệ hỗ trợ sinh sản, công nghệ tế bào gốc trong chọn và sản 

xuất giống động vật biến đổi gen. Bên cạnh việc cung cấp các 

nội dung về lý thuyết, môn học còn tạo điều kiện để sinh viên 

sử dụng các kĩ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập để giải 

quyết các tình huống, seminar liên quan đến môn học. 

8 
BIO10208 - Di truyền 

người 

Môn học dành cho sinh viên năm thứ 3, 4, có định hướng học 

tập nghiên cứu về sinh lý học. Môn học sẽ cung cấp mới kiến 

thức về di truyền bệnh trên người. 

Môn học giúp sinh viên yêu thích nghiên cứu bệnh trên người, 

tìm hiểu về bản chất các bệnh di truyền trên người góp phần 

phòng tránh việc lan truyền các bệnh di truyền nguy hiểm và là 

năng cho xã hội và gia đình trong cộng đồng. Kiến thức của 

môn học giúp sinh viên có thể tham gia thực hiện các xét 

nghiệm phát hiện bệnh tại các phòng xét nghiệm, tham gia tư 

vấn di truyền trước và sau sinh, giúp sinh viên có kiến thức 

tham gia các nghiên cứu về bệnh di truyền. 

9 
BIO10210 - An toàn 

vệ sinh thực thẩm 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về các tiêu 

chuẩn trong an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở xây dựng và 

phương pháp tiến hành. 
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10 

BIO10211 - Công 

nghệ sinh học và thực 

phẩm chức năng 

Đây là môn học cung cấp cho sinh viên cái nhìn khái quát về 

thực phẩm chức năng (thành phần, chức năng, kĩ thuật chế tạo) 

và các tác động của thực phẩm chức năng đến sức khỏe con 

người. 

11 

BIO10212 - Những 

vấn đề mới trong sinh 

học động vật 

Môn học cung cấp các kiến thức, các khám phá mới trong lĩnh 

vực Sinh học và Công nghệ Sinh học động vật đến học viên. 

12 
BIO10214 - Mô hình 

động vật bệnh lý 

Nội dung của môn học cung cấp cho sinh viên một cái nhìn 

tổng quát về sự cần thiết của mô hình động vật bệnh lý trong 

nghiên cứu và ứng dụng. Môn học cung cấp cho sinh viên các 

kiến thức căn bản về phương pháp chăm sóc và quản lý động 

vật trong nghiên cứu, nguyên tắc trong xây dựng mô hình động 

vật bệnh lí. Ngoài ra, môn học còn cung cấp cho sinh viên môt 

số mô hình tiêu biểu ứng dụng trong nghiên cứu, phát triển 

thuốc và công nghệ y sinh. Môn học cũng cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức về đạo đức sinh học trong nghiên cứu mô 

hình động vật bệnh lý. Bên cạnh việc cung cấp các nội dung về 

lý thuyết, môn học còn tạo môi trường cho sinh viên vận dụng 

các kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập để giải quyết 

các tình huống, seminar liên quan đến môn học.  

13 
BIO10215 - Huyết học 

ứng dụng 

Môn học dành cho sinh viên năm thứ 3, 4, có định hướng học 

tập nghiên cứu về sinh lý học. Môn học sẽ cung cấp mới và bổ 

sung kiến thức cho các học phần trước về tế bào và sinh lý máu. 

Môn học cung cấp kiến thức về hệ thống máu và các bệnh trên 

người do sự sai hỏng tế bào máu và các thành phần của máu. 

Tìm hiểu về cấu trúc, nguồn gốc và sự phát triển hệ máu trong 

các giai đoạn phát triển cơ thể người. Cung cấp các kiến thức 

cơ bản về sự sinh máu, thành phần cấu tạo máu và chức năng 

của các loại tế bào máu, từ đó tìm hiểu về cơ chế sinh bệnh của 

một số bệnh lý về máu và một số liệu pháp. Môn học cũng giới 

thiệu các kỹ thuật xét nghiệm máu thông thường cũng như 

nguyên tắc và cách thức phân tích các xét nghiệm máu. Định 

hướng phát triển các xét nghiệm tế bào và phân tử áp dụng chẩn 

đoán bệnh lý máu. Các kiến thức về nguyên lý truyền máu và 

sử dụng các chế phẩm máu trong thực tiễn điều trị bệnh cũng 

được cung cấp. 

14 
BIO10005 – Động vật 

học 

Môn này cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến đặc điểm 

hình thái, cấu trúc & chức năng các hệ cơ quan của các nhóm 

ngành động vật quan trọng trong giới động vật (Animalia). Dựa 

trên các đặc điểm này, sinh viên có thể nhận biết được sự đa 

dạng của giới động vật và sự tiến hoá của động vật qua các 

nhóm ngành trong hệ thống phân loại. 

15 

BTE10302 - Công 

nghệ sinh học Động 

vật 

Học phần cung cấp các kiến thức mới về tế bào gốc, nuôi cấy tế 

bào động vật và ứng dụng, công nghệ hỗ trợ sinh sản, sản xuất 

vaccin, động vật chuyển gene và một số ứng dụng trong chăn 

nuôi gia súc gia cầm. 
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16 
BTE10303 - Công 

nghệ Tế bào gốc 

Học phần “Công nghệ tế bào gốc” nhằm trang bị các kiến thức 

cơ bản và định hướng về ứng dụng của tế bào gốc trong các 

lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là y học và nông nghiệp. Học 

phần này còn trang bị cho sinh viên các cơ chế phân tử và tế 

bào của tế bào gốc; các kĩ thuật thao tác trên tế bào gốc. 

17 
BTE10309 - Công 

nghệ hỗ trợ sinh sản 

Môn học cung cấp các kiến thức tổng quát cũng như một số kỹ 

thuật chuyên sâu về lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản trên người. Qua 

môn học này, sinh viên sẽ biết được khái niệm về vô sinh, hiếm 

muộn và phương pháp điều trị cho từng trường hợp. Sinh viên 

sẽ nắm được một quy trình hỗ trợ sinh sản đầy đủ, hiện đại 

đang được ứng dụng trong tất cả các bệnh viện trên thế giới. 

Môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng giúp các sinh viên có 

định hướng làm việc tại các bệnh viện điều trị vô sinh sau này. 

Ngoài ra, môn học còn vận dụng khả năng tổng hợp, phân tích, 

tìm ra giải pháp cải tiến các phương pháp, kỹ thuật Hỗ trợ sinh 

sản hiện nay trên người. 

18 
BTE10310 - Sinh lý 

học người 

Sinh lý học người nghiên cứu về hoạt động và chức năng của 

cơ thể người, các quá trình vật lý và hóa học xảy ra trong cơ 

thể. Hiểu được các quá trình sống trong cơ thể gồm trao đổi khí, 

tuần hoàn máu, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ bài tiết ... 

Sinh lý học người giúp sinh viên nghiên cứu sự điều hòa các 

hoạt động chức năng nhằm đảm bảo cho cơ thể có thể tồn tại và 

phát triển, thông qua việc tìm hiểu về cấu trúc, chức năng và 

sinh hóa của tế bào, mô, hệ cơ quan và toàn bộ cơ thể. 

19 
BTE10408 - Vật liệu 

Y Sinh học 

Nội dung của môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về các khái niệm, phân loại, tiêu chuẩn, nguyên liệu, 

phương pháp chế tạo, bảo quản, đánh giá vật liệu sinh học và sự 

tương tác của vật liệu với hệ sinh học. Đồng thời, môn học 

cũng giới thiệu về những ứng dụng cập nhật cũng như xu 

hướng phát triển của vật liệu sinh học ở nhiều lĩnh vực; đặc biệt 

trong lĩnh vực y tế phục vụ con người. 

3.2.2.3. Chuyên ngành Sinh thái và tài nguyên sinh vật 

STT Tên môn học Mô tả môn học 

1 

BIO10301 - Thực tập 

chuyên ngành Sinh 

thái và Tài nguyên 

Hướng dẫn sinh viên các phương pháp và kỹ năng để tìm hiểu 

các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh trong hệ sinh thái 

(xung quanh đời sống sinh vật và con người), những nhân tố 

được con người khai thác làm tài nguyên cũng rất đa dạng. Để 

quan sát, ghi nhận, thu thập, đo đạc các nhân tố đó phải có 

những phương pháp cụ thể cho từng nhân tố, từng khu vực. 

2 
BIO10303 - Hệ thống 

học động vật 

Môn học cung cấp các khái niệm, học thuyết cũng như các khó 

khăn liên quan đến lịch sử phát triển của hai hệ thống phân loại 

chính là microtaxonomy – phân loại ở cấp độ loài và 

macrotaxonomy – phân loại ở cấp độ trên loài. Ngoài ra, môn 

học cũng nêu và phân tích các vì dụ cụ thể khi xây dựng một hệ 

thống phân loại động vật. 
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3 
BIO10304 - Hệ thống 

học thực vật có mạch 

Môn học cung cấp những quy tắc và phương pháp hệ thống 

phân loại học cơ bản ứng dụng trên các loài thực vật có mạch. 

Phân loại, định dạng, sự phát sinh loài, các phương pháp và 

khảo sát phân tử của một số họ quan trọng đại diện cho các loài 

thực vật có hoa. 

4 
BIO10305 - Sinh học 

bảo tồn 

Sinh học Bảo tồn là một môn khoa học đa ngành, vận dụng các 

kiến thức của các môn khoa học sinh học khác trong việc 

nghiên cứu và tìm hiểu các tác động của con người cũng như 

xây dựng cách thức để bảo vệ loài và hệ sinh thái trước các 

nguy cơ tuyệt chủng. Nội dung môn học bao gồm các phần: (1) 

giới thiệu về sinh học bảo tồn, (2) những mối đe dọa đối với đa 

dạng sinh học, (3) bảo tồn ở cấp độ quần thể và loài, (4) bảo tồn 

ở cấp độ quần xã, (5) Bảo tồn và phát tiển bền vững và bảo tồn 

đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

5 
BIO10306 - Sinh học 

môi trường 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

sinh thái học và môi trường. Đồng thời giúp sinh viên có khả 

năng vận dụng những kiến thức này vào việc xác định các vấn 

đề có liên quan đến các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực môi 

trường. Các khía cạnh khác nhau này bao gồm như: tác động 

của con người đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường; sự cần thiết phải bảo vệ sinh quyển và môi trường; các 

biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

Thông qua việc thực hiện các bài tập, sinh viên sẽ phân tích 

những vấn đề cụ thể của một hệ sinh thái/ môi trường xác định 

và đề xuất các giải pháp cải thiện sức khỏe hệ sinh thái và chất 

lượng môi trường. 

6 
BIO10307 - Sinh thái 

động vật 

Sinh viên học xong môn này có khả năng hiểu và vận dụng các 

quy luật sinh thái trong nghiên cứu động vật; làm việc nhóm 

hiệu quả và có khả năng thảo luận được các chủ đề liên quan 

đến sinh thái động vật. 

7 
BIO10308 - Sinh thái 

thực vật 

Kiến thức cơ bản về sinh thái thực vật bao gồm các vấn đề: ảnh 

hưởng của yếu tố sinh thái trên sự sống của thực vật. Thuộc 

tính của quần thể thực vật, của quần xã thực vật và các phương 

pháp khảo sát quần thể, quần xã thực vật. Giới thiệu về thảm 

thực vật và các kiểu thảm thực vật rừng tiêu biểu ở Việt nam. 

Giới thiệu sơ lược về sự phân bố của thực vật trên thế giới. 

8 
BIO10309 - Thuỷ sinh 

học Đại cương 

Giới thiệu một tầm nhìn hiện nay, toàn thể và cân đối về thủy 

sinh học, một môn học nghiên cứu về tương tác giữa thủy sinh 

vật và môi trường nước nội địa và hải dương. Tính chất vật lý, 

hóa học, và sinh học của các thủy vực. Đa dạng sinh học, phân 

bố địa lý, địa sinh vật, sinh thái thủy vực, giám sát môi trường 

nước, tiềm năng nguồn lợi và hiện trạng sử dụng, phương 

hướng khai thác, bảo vệ đa dạng thủy sinh vật và phát triển bền 

vững nguồn lợi sinh vật các thủy vực ở Việt Nam. 

9 
BIO10310 - Chỉ thị 

sinh học 

Nội dung môn học trình bày lịch sử nghiên cứu và phát triển, 

các khái niệm về chỉ thị sinh học môi trường, một số chỉ số sinh 

học, chỉ số đánh giá đa dạng sinh học, các phương pháp nghiên 

cứu chỉ thị môi trường. Đồng thời, môn học còn trình bày 
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những đặc điểm của sinh vật dùng làm chỉ thị, những mối quan 

hệ, yếu tố ảnh hưởng cũng như những thích nghi của sinh vật 

chỉ thị. Ngoài ra, môn học còn phân tích một số ứng dụng sinh 

vật chỉ thị (chỉ thị môi trường) để đánh giá chất lượng môi 

trường đất, nước, không khí. 

Môn học góp phần cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức 

đánh giá chất lượng môi trường và quan trắc chất lượng môi 

trường theo những hướng mới hiện nay. 

10 
BIO10311 – Chính 

sách môi trường 

Môn học được xây dựng dựa trên nền tảng kết hợp cơ sở lý 

thuyết về chính sách môi trường và các trải nghiệm thực tế 

thông qua khảo sát hiện trạng thực thi chính sách môi trường. 

Phần cơ sở lý thuyết, nội dung môn học chú trọng đến các khái 

niệm, chu trình chính sách, các vấn đề nảy sinh trong quá trình 

xây dựng chính sách môi trường, các vấn đề chọn lựa công cụ 

chính sách môi trường phù hợp và các chính sách môi trường 

quốc tế và quốc gia hiện nay. Ngoài ra, sinh viên được yêu cầu 

thực hiện một dự án nghiên cứu nhỏ về hiện trạng thực thi 

chính sách môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

nhằm làm quen với việc vận dụng cơ sở lý thuyết trong phân 

tích và đánh giá thực thi chính sách môi trường. 

11 
BIO10314 - Địa y và 

đài thực vật 

Đại cương về Địa y. (i) Cơ chế và quá trình tiến hóa của sự 

cộng sinh ở Địa y; (ii) Sự thích nghi sinh lý và sinh thái của các 

Địa y đối với các ứng suất của môi trường; (iii) Sự đa dạng cấu 

trúc và sinh hóa chất áp dụng vào phân loại học các Địa y; (iv) 

Vai trò và công dụng của Địa y. 

Đại cương Đài thực vật. (i) Các quá trình tiến hóa về cấu trúc 

của giao tử thực vật và bào tử thực vật; (ii) Sinh lý, đa dạng 

sinh hóa và thích ứng sinh thái trong chu trình phát triển của 

Đài thực vật; (iii) Sự đa dạng cấu trúc và những đặc điểm áp 

dụng vào phân loại học của Đài thực vật; (iv) Vai trò và công 

dụng của Đài thực vật. 

Các phương pháp nghiên cứu đa dạng và phân loại cơ bản cho 

địa y và đài thực vật. 

12 
BIO10315 - Địa lý học 

thực vật nhiệt đới 

Giải thích được sự phân bố của thực vật nhiệt đới và ảnh hưởng 

của chúng dựa trên kiến thức tổng hợp đa ngành; phân tích các 

kết quả nghiên cứu liên quan đến địa lý thực vật; diễn giải được 

sự phong phú và đa dạng của thực vật nhiệt đới dựa trên phân 

bố địa lý. 
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13 
BIO10317 - Hệ sinh 

thái nông nghiệp 

Môn học này đề cập đến các mô hình trong hệ sinh thái nông 

nghiệp. Từ đó có một cái nhìn toàn diện về các mối quan hệ 

sinh thái trong hệ thống nông nghiệp - các hoạt động nông 

nghiệp của con người và tác động ngược lại của họ lên tự nhiên. 

Mục tiêu của chúng tôi là vận dụng các mối quan hệ các 

nguyên tắc sinh thái làm nền tảng vào sản xuất nông nghiệp, 

như sản xuất cây trồng, bảo vệ thực vật và chăn nuôi. Bởi vì, tất 

cả loài sinh học và vô sinh, cũng như sự tương tác giữa chúng 

đều ảnh hưởng nhất định lên hệ thống tự nhiên và nông nghiệp. 

Vì vậy, việc xây dựng cơ sở sinh thái, phương pháp quản lý và 

kiểm soát các hệ sinh thái nông nghiệp nhằm để đảm bảo và 

tăng sản lượng. Điều này bao gồm nhiều biện pháp quản lý như 

bón phân, tưới tiêu, canh tác đất, lựa chọn các loài cây trồng và 

vật nuôi, và quản lý sâu bệnh, cỏ dại và bệnh tật. Tất cả những 

sự can thiệp này đều ảnh hưởng đến môi trường. Sự ảnh hưởng 

này không chỉ lên môi trường sống tự nhiên, khí hậu toàn cầu, 

mà còn ảnh hưởng đến sinh kế con người theo những cách khác 

nhau. Tóm lại, mục đích chính của môn học này là làm sao 

hướng đến được nền nông nghiệp bền vững. 

14 
BIO10318 - Ô nhiễm 

môi trường 

Nội dung của môn học tập trung chủ yếu vào tình trạng môi 

trường bị ô nhiễm bởi các tác nhân vô sinh và hữu sinh gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người và các vật thể sống khác. Môi 

trường bị ô nhiễm là do các tác động và cách quản lý của con 

người. Ô nhiễm có rất nhiều dạng như ô nhiễm không khí, ô 

nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước và đất, ô nhiễm ánh sáng; 

vì thế, cần phải có những phương pháp và biện pháp để xử lý ô 

nhiễm môi trường. 

15 
BIO10319 - Phiêu sinh 

và động vật đáy 

Giới thiệu một tầm nhìn hiện nay, một môn học nghiên cứu về 

thủy sinh vật. Đa dạng sinh học, phân bố địa lý, địa sinh vật, 

giám sát môi trường nước sử dụng phiêu sinh và động vật đáy. 

Ứng dụng phiêu sinh vật và động vật đáy vào quan trắc sức 

khỏe sinh thái để đánh giá chất lượng nước. 

16 
BIO10320 - Quản trị 

tài nguyên tự nhiên 

Môn học mang tính đa ngành trong đó có sự lồng ghép các kiến 

thức, kỹ năng và thái độ từ quản trị học, sinh thái học và sinh 

học bảo tồn. Cơ sở lý luận về quản trị tài nguyên tự nhiên cùng 

với các mô hình quản trị tài nguyên tự nhiên trên thế giới và 

Việt Nam được tổng hợp, cập nhật và giới thiệu đến sinh viên. 

Nội dung chính của môn học tập trung giới thiệu các hợp phần 

và các nguyên tắc cơ bản của quản trị, giúp sinh viên vận dụng 

các nguyên tắc này trong quản trị tài nguyên tự nhiên, trong đó 

chú trọng đến tài nguyên rừng và đất ngập nước. Ngoài ra, môn 

học cũng giới thiệu cách tiếp cận phân tích và đánh giá những 

xu hướng quản trị tài nguyên tự nhiên trên thế giới và Việt 

Nam. 
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17 
BIO10323 - Sinh thái 

cảnh quan đại dương 

Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên hiểu về 

sinh thái cảnh quan là lãnh vực khoa học có tính liên ngành cao, 

nghiên cứu về mối quan hệ gắn kết về không gian – thời gian 

giữa các hệ sinh thái và quá trình sinh thái với môi trường xung 

quanh như một sự lồng ghép hữu cơ trong tự nhiên. Môn học 

hướng tới tăng cường khả năng vận dụng về lý luận cũng như 

thực tiễn kiến thức về sinh thái cảnh quan thông qua bài tập tình 

huống cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên. 

18 
BIO10324 - Sinh thái 

phiêu sinh vật 

Nội dung môn học trình bày lịch sử nghiên cứu và phát triển 

trong nghiên cứu phiêu sinh vật trên thế giới và Việt Nam, các 

khái niệm và phân loại phiêu sinh vật dựa trên nhiều phương 

pháp khác nhau. Những đặc điểm chung và riêng của phiêu sinh 

thực vật và phiêu sinh động vật, phân loại và định danh một số 

nhóm phiêu sinh vật. Từ đó, môn học cho thấy được nhựng mối 

quan hệ giữa phiêu sinh vật với các sinh vật khác và những lợi 

ích, ứng dụng phiêu sinh vật trong việc quan trắc, đánh giá và 

xử lý môi trường nước. Ngoài ra, sinh viên có thể thiết kế và 

tiến hành một nghiên cứu nhỏ về đối tượng phiêu sinh vật đã 

học. 

19 

BIO10325 - Tài 

nguyên di truyền Thực 

vật 

Phần Rong (tảo): tìm hiểu về rong biển và cá c vi tảo ở khía 

cạnh tài nguyên, công dụng, nuôi trồng và sản xuất. Phần 

TVBC: tìm hiểu về thực vật cho: hạt dùng trong thực phẩm; 

chất resin, gôm, chất nhờn; chất màu, gia vị, làm thức uống có 

cồn, dầu thực phẩm, chất béo; cây ăn trái, cây ăn lá; thực vật 

cảnh. 

20 
BIO10326 - Tập tính 

động vật 

Môn học “Tập Tính Động Vật” cung cấp kiến thức tổng quát về 

các hành vi, cư xử của động vật cũng như những phản ứng của 

các nhóm động vật trong điều kiện thay đổi của môi trường 

xung quanh. Kiến thức môn học sẽ giúp cho sinh viên hiểu 

được các nhân tố ảnh hưởng làm thay đổi hành vi, cư xử của 

động vật và quá trình phát triển những thay đổi hành vi này 

thành tập tính. 

Những hiểu biết về tập tính động vật hỗ trợ rất nhiều cho các 

nghiên cứu về sinh thái, bảo tồn và chăn nuôi. Ngoài các kiến 

thức cơ bản, những ví dụ, bằng chứng có liên quan đến tập tính 

động vật dựa trên các bài báo chuyên ngành có thể giúp sinh 

viên rèn luyện các kỹ năng đọc và phân tích các dữ liệu khoa 

học, kỹ năng thiết kế các thí nghiệm, khảo sát có liên quan tới 

nghiên cứu tập tính động vật. 

21 
BIO10328 - Thực vật 

thuỷ sinh  

Thực vật thủy sinh được đề cấp đến là những nhóm tảo có đời 

sống trôi nổi (gọi là phiêu sinh thực vật) hay sống bám (gọi là 

tảo bám) và những thực vật bậc cao sống trong nước. Phần 

phiêu sinh thực vật và tảo bám: tìm hiểu về đời sống và sinh 

thái của các nhóm này trong các loại thủy vực cũng như 

phương pháp nghiên cứu ứng dụng của PSTV và tảo bám. Phần 

thực vật có mạch: Định nghĩa và phân hạng thực vật có mạch 

thuỷ sinh. Cơ chế hấp thu nguồn sống (không khí, chất dinh 

dưỡng, ánh sáng) ở thực vật có mạch thuỷ sinh. Cơ chế sính sản 
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dinh dưỡng và hữu tính (chiến lược thụ phấn) ở thực vật có 

mạch thuỷ sinh. 

22 

BIO10329 - Những 

vấn đề mới trong 

STTNSV 

Tìm hiểu về những quan niệm, những cách tiếp cận và nghiên 

cứu mới về sinh thái và tài nguyên sinh vật. Hình thức dạy và 

học: nghe trình bày về các thành tựu mới trong sinh thái tài 

nghuyên sinh vật và viết nhận xét. 

23 

BIO10330 - Cơ sở 

sinh học trong xử lý 

chất thải 

Giới thiệu về nguồn gốc, đặc tính và tác hại của các chất thải từ 

khí, rắn, lỏng. Cung cấp các biện pháp để xử lý, tái chế và tái sử 

dụng các chất thải bằng phương pháp sinh học. Ngoài ra, sinh 

viên có thể tham quan thực tế một số dây chuyền sản xuất và 

nhà máy xử lý nước thải, các mô hình xử lý nước thải trong 

phòng thí nghiệm, bãi rác, các mô hình xử lý chất thải rắn. 

24 
BIO10331 - Côn trùng 

học thuỷ sinh 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về đặc điểm nhận diện, 

môi trường sống, đặc điểm vòng đời và khóa phân loại của các 

nhóm côn trùng thủy sinh chính. 

Ngoài ra môn học cũng cung cấp những kiến thức về ảnh 

hưởng của các yếu tố môi trường lên côn trùng thủy sinh và 

những ứng dụng của côn trùng thủy sinh trong việc quản trị hệ 

sinh thái nước ngọt hiện nay. 

25 
BIO10332 - Sự thích 

nghi ở thực vật 

Lý thuyết (2 tín chỉ): các đặc điểm hình thái của thực vật có 

mạch thích nghi với: môi trường sống (vùng khô hạn, vùng 

lạnh, lửa rừng, rừng nhiệt đới ẩm, phụ sinh…); các dạng sống 

(phụ sinh, cây chịu mặn, dây leo, kí sinh, …); với các nhân tố 

sinh thái (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, nước, …); tương tác hình 

thái giữa thực vật với thực vật và các sinh vật khác (côn trùng, 

chim, thú, …). Các đặc điểm chức năng ở thực vật: ý nghĩa, 

cách đo và cách giải thích. Hình thức dạy và học: xem video về 

sự thích nghi ở thực vật, thảo luận nhóm, làm seminar nhóm.  

Thực tập (1 tín chỉ): nội dung cụ thể được cập nhật tuỳ năm. 

Nhìn chung, sinh viên được hướng dẫn khảo sát và sử dụng các 

đặc điểm hình thái và chức năng để đánh giá khả năng thích 

nghi, theo dõi sự sinh trưởng (và phát triển) (kiến trúc, sức khoẻ 

cây xanh) ở thực vật có mạch. Sinh viên cũng được học cách 

thiết kế thí nghiệm và sử dụng phần mềm ImageJ để đo đạc các 

đặc điểm thích nghi ở thực vật có mạch. 

26 
BIO10333 - Sinh thái 

công nghiệp 

Môn học này giới thiệu cho sinh viên biết khái niệm về "Sinh 

thái công nghiệp" (STCN). Đây là một trong những cách tiếp 

cận mới nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường dựa trên nguyên 

lý sinh thái học. Vận dụng khái niệm STCN trong ngành công 

nghiệp ở cấp độ doanh nghiệp, khu công nghiệp và nông 

nghiệp. Sinh viên có thể được tham quan một nhà máy, khu 

công nghiệp, hay trại chăn nuôi và đề xuất khả năng áp dụng 

khái niệm sinh thái công nghiệp cho các hoạt động công /nông 

nghiệp. 

27 

BIO10334 - Ứng dụng 

sinh thái trong sử dụng 

đất 

Môn học đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức từ môn Sinh thái 

học, Khoa học môi trường và sẽ hỗ trợ cho học phần Hệ sinh 

thái nông nghiệp.  

Tài nguyên đất có tầm quan trọng rất lớn đối với con người, 
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trong đó bao gồm các nguồn tài nguyên sinh vật đất, tài nguyên 

khoáng sản, các quá trình phân giải, tổng hợp trong đất. Nhưng 

do không hiểu hết được tính chất của đất và mối quan hệ với 

các thành phần khác trong sinh quyển nên con người đã làm 

cho tài nguyên đất ngày càng kiệt quệ, môi trường đất ô nhiễm 

trầm trọng, đa dạng sinh học trong đất suy giảm, mối quan hệ 

đất – nước – không khí bị mất khả năng trao đổi, bổ sung và 

tuần hoàn vật chất.”Ứng dụng sinh thái học trong sử dụng đất” 

sẽ giúp cho việc quy hoạch, phân bố các hoạt động của con 

người hợp lý hơn, sử dụng nguồn tài nguyên này theo hướng 

phát triển bền vững. 

28 

BIO10335 - Viết và 

trình bày báo cáo khoa 

học 

Phần viết: Hướng dẫn cách viết một báo cáo khoa học, tập 

trung vào Khóa luận và bài báo khoa học, tìm hiểu nội dung và 

hình thức của một báo cáo khoa học, thực hành viết các phần 

của một báo cáo khoa học, tiến tới viết hoàn chỉnh một báo cáo 

khoa học. Phần trình bày: Sinh viên được hướng dẫn sử dụng 

phương pháp động não (brainstorming) và phân nhóm – chia sẻ 

ý tưởng để tìm tài liệu trên Google/ Google scholars; chọn tài 

liệu; cách đọc tài liệu. Phân biệt các mục của đồ thị và bảng và 

cách sử dụng. Sử dụng thì khi viết bài tiếng Anh. Sử dụng 

Endnote để nhập, lưu trữ và xuất tài liệu tham khảo trên Word. 

Chuẩn bị các trang trình bày: thời gian, thiết kế trang trình bày, 

liên kết các trang trình bày. 

Trình bày: giao tiếp với người nghe, cách mở đầu và kết thúc 

bài trình bày, cách trả lời câu hỏi. Hình thức dạy và học: xem 

video, thảo luận nhóm theo chủ đề, làm seminar nhóm. 

29 
BIO10408 - Sinh hoá 

môi trường 

Sinh hóa môi trường là môn học 2 tín chỉ, tập trung chủ yếu vào 

các khái niệm cơ bản về chất ô nhiễm và khả năng phơi nhiễm 

sinh học. Các cơ chế xâm nhập, phân hủy/ chuyển hóa, tích lũy 

và đào thải chất ô nhiễm, sự khuếch đại chất ô nhiễm bởi cơ thể 

sinh vật. Nhấn mạnh vào việc ứng dụng của khả năng chuyển 

hóa các chất ô nhiễm bởi chính vi sinh vật và thực vật. Đây là 2 

công cụ chính trong xử lý chất ô nhiễm ở ngoài môi trường 

(công nghệ sinh học môi trường). Tổng hợp của các cơ chế trên 

chính là tác dụng gây độc của chất ô nhiễm lên cơ thể sinh vật, 

nhờ đó người ta sử dụng cơ thể sinh vật, vật chất sinh học để 

làm chỉ thị sinh học. Đây là công cụ thử nghiệm độc học môi 

trường nước (độc học môi trường). 

30 

BTE10019 - Thực tập 

ứng dụng thống kê 

trong nghiên cứu sinh 

học 

Phần thực tập này hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm 

nguồn mở R để phân tích thống kê và giải thích ý nghĩa sinh 

học của kết quả. R là một trong những phần mềm thống kê 

miễn phí được các nhà khoa học ở nhiều nước trên thế giới phát 

triển, đánh giá cao và áp dụng vào các nghiên cứu và báo cáo 

của mình. Sinh viên sẽ được hướng dẫn cụ thể trong 10 buổi 

thực hành gồm các chủ đề: thống kê mô tả bằng thông số và 

bằng hình ảnh; t-test, F-test (var.test); phân tích phương sai một 

và hai nhân tố (ANOVA); hồi qui tuyến tính đơn biến (simple 

regression); Chi-squared test (χ2-test); cách ghi và giải thích ý 
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nghĩa sinh học của kết quả phân tích thống kê. 

3.2.2.4. Chuyên ngành Sinh hóa 

STT Tên môn học Mô tả môn học 

1 

BIO10401 - Thực tập 

chuyên ngành Sinh 

hóa 

 Môn học Thực tập Chuyên ngành Sinh Hóa giúp người học 

nắm vững nguyên tắc của từng phương pháp thí nghiệm, thực 

hiện các thao tác thí nghiệm và tính toán, xử lý kết quả sau thí 

nghiệm một cách nhanh chóng và chính xác. Tham gia môn học 

này sinh viên sẽ được hướng dẫn sử dụng dụng cụ, thiết bị của 

Phòng thí nghiệm Sinh Hóa, cách chuẩn bị và hiệu chỉnh hóa 

chất dùng trong các thí nghiệm, nguyên tắc của phương pháp 

quang phổ hấp thụ và phương pháp xử lý số liệu đơn giản. Đối 

với các phân tử Protein – Carbohydrate – Lipid – Nucleic acid – 

Vitamin, sinh viên được hướng dẫn thực hiện bước xử lý mẫu 

và các thí nghiệm định tính, định lượng các phân tử sinh học 

này đồng thời sinh viên còn có thể thực hành tạo chế phẩm 

enzyme từ các nguồn khác nhau. 

2 
BIO10402 - Enzym 

học 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về enzyme. Giới 

thiệu cho sinh viên về cấu trúc, đặc tính, hoạt tính, động học 

enzyme và phương pháp nghiên cứu và ứng dụng về enzyme để 

sinh viên thực hiện các nghiên cứu có liên quan đến enzyme. 

3 
BIO10403 - Sinh hóa 

chức năng 

Môn học Kỹ thuật lên men cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức để làm quen với các bước chính trong một quá trình lên 

men, hiểu được nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng lên một quá 

trình lên men xét về khía cạnh kỹ thuật và kinh tế. Môn học 

giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về nuôi cấy, phân lập, 

bảo tồn vi sinh vật công nghiệp, cách thức nghiên cứu và kiểm 

soát các yếu tố ảnh hưởng lên một quá trình lên men. Đối với 

môn học này, sinh viên sẽ thấy rõ sự kết hợp giữa kiến thức về 

khoa học sự sốngvới quy trình và thiết bị kỹ thuật nhằm tạo ra 

các công nghệ khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế 

bào thực vật và động vật để sản xuất ở quy mô công nghiệp các 

sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh 

tế- xã hội và bảo vệ môi trường. Qua đó, sinh viên nhận thức 

vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công nghệ lên men lĩnh vực 

sản xuất và đời sống. 

4 
BIO10404 - Hóa 

protein 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về sự liên hệ 

giữa cấu trúc và chức năng của peptide/protein, các bước chính 

trong quy trình nghiên cứu xác định cấu trúc bậc 1 và dự đoán 

các cấu trúc không gian của peptide/protein. Đồng thời, sinh 

viên sẽ được tìm hiểu các quy trình sản xuất / thu nhận và tinh 

sạch một peptide/protein có ứng dụng cụ thể trong đời sống từ 

nguồn tự nhiên hoặc thông qua hệ thống biểu hiện tái tổ hợp. 

Các ứng dụng quan trọng của chế phẩm peptide/protein trong 

các lĩnh vực khác nhau cũng được giới thiêu qua môn học. Bên 

cạnh việc cung cấp các nội dung về lý thuyết, môn học còn tạo 

môi trường cho sinh viên vận dụng các kỹ năng làm việc nhóm 
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và làm việc độc lập để giải quyết các tình huống, vấn đề quan 

đến môn học. 

5 

BIO10405 - Thực tập 

chuyên đề Protein and 

Enzyme 

Nội dung được trình bày dưới đây tập trung cho phần các kĩ 

thuật Tinh Sạch và cố định Protein Enzym hòa tan trong dung 

dịch trong đó từng bước theo 1 quy trình tinh sạch từ khâu đầu 

là đồng hóa mẫu sinh học chứa protein-enzym đích sau đó là 

các phương pháp phân tách các enzym để tinh sạch protein đích 

mà cơ sở là đặc tính hóa lý của protein đó và tương tác với các 

vật liệu trong môi trường hòa tan. Trong quá trình tinh sạch và 

cố định, sinh viên sẽ được biết cách thức theo dõi hiệu quả từng 

giai đoạn. Ứng dụng của enzyme cố định trong sản xuất sản 

phẩm thực phẩm. Cuối cùng là được biết cách thức xác định 

trọng lượng 1 chuỗi polypeptide theo phương pháp điện di biến 

tính protein. 

6 
BIO10406 – Bảo quản 

lương thực thực phẩm 

Học phần này nhằm giới thiệu đến sinh viên những sự biến đổi 

và các tác động làm hư hỏng lương thực thực phẩm, đồng thời 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp 

và kỹ thuật bảo quản lương thực thực phẩm. 

7 

BIO10407 - Các hợp 

chất có hoạt tính sinh 

học 

Học phần này nhằm giới thiệu đến sinh viên những hợp chất có 

hoạt tính sinh học như carbohydrate, protein, peptid, alkaloid, 

terpen, triterpen, steroid và các hợp chất khác với những kiến 

thức cơ bản nhất về khái niệm, công thức, cấu trúc hóa học, 

những hoạt tính mà các hợp chất đó có được và một số ứng 

dụng của chúng. Những hợp chất này có thể được tách chiết từ 

tự nhiên hoặc được tổng hợp bởi các phương pháp khác nhau. 

8 
BIO10408 - Sinh hóa 

môi trường 

Sinh hóa môi trường là môn học 2 tín chỉ, tập trung chủ yếu vào 

các khái niệm cơ bản về chất ô nhiễm và khả năng phơi nhiễm 

sinh học. Các cơ chế xâm nhập, phân hủy/ chuyển hóa, tích lũy 

và đào thải chất ô nhiễm, sự khuếch đại chất ô nhiễm bởi cơ thể 

sinh vật. Nhấn mạnh vào việc ứng dụng của khả năng chuyển 

hóa các chất ô nhiễm bởi chính vi sinh vật và thực vật. Đây là 2 

công cụ chính trong xử lý chất ô nhiễm ở ngoài môi trường 

(công nghệ sinh học môi trường). Tổng hợp của các cơ chế trên 

chính là tác dụng gây độc của chất ô nhiễm lên cơ thể sinh vật, 

nhờ đó người ta sử dụng cơ thể sinh vật, vật chất sinh học để 

làm chỉ thị sinh học. Đây là công cụ thử nghiệm độc học môi 

trường nước (độc học môi trường). 

9 
BIO10409 - Hóa sinh 

y học 

Nội dung của học phần này cung cấp cho sinh những kiến thức 

về các enzyme sử dụng trong lâm sang, sự chuyển hóa bình 

thường và bất thường của glucid, lipid, acid amin, protein, 

thăng bằng nước và điện giải trong cơ thể. Hóa sinh lâm sàng 

một số bệnh như tim mạch, gan, thận, nội tiết, cũng như ung 

thư. Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức lý thuyết, môn học 

còn tạo môi trường cho sinh viên vận dụng các kỹ năng làm 

việc nhóm và làm việc độc lập để giải quyết các tình huống, 

báo cáo seminar liên quan đến môn học. 
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10 

BIO10410 - Các 

phương pháp phổ 

nghiệm 

Nhằm trang bị cho sinh viên có những kiến thức về một số 

nhóm hợp chất trong tự nhiên cũng như việc định danh và xác 

định cấu trúc của các hợp chất bằng các phương pháp phổ 

nghiệm. 

11 

BIO10411 - Quản lý 

an toàn và chất lượng 

thực phẩm 

An toàn và chất lượng thực phẩm ngày càng được người tiêu 

dùng và các doanh nghiệp quan tâm với đòi hỏi ngày càng cao, 

do đó xuất hiện nhiều tiêu chuẩn về quản lý hệ thống chất 

lượng và an toàn thực phẩm như BRC Food, IFS, SQF, ISO 

22000:2005. Quản lý an toàn thực phẩm áp dụng cho các thành 

phần / tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm cho 

người. Các tiêu chuẩn này đang được các doanh nghiệp thực 

phẩm trong nước áp dụng và cũng là yêu cầu của các nhà nhập 

khẩu nước ngoài. Điểm cơ bản chung của các tiêu chuẩn này là 

đều đòi hỏi áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo 

các nguyên tắc HACCP của Codex Alimentarius Committee. 

Môn học này nhằm hướng dẫn sinh viên xây dựng và áp dụng 

hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP Codex đồng 

thời giới thiệu khái quát các tiêu chuẩn về quản lý an toàn và 

chất lượng thực phẩm phổ biến đang được các doanh nghiệp 

Việt Nam và các nước áp dụng. 

12 
BIO10413 - Sinh hóa 

thực phẩm 

Môn học đi sâu về thành phần cấu tạo của vật liệu thực phẩm 

(nước, protein, carbohydrate, lipid, chất màu, chất tạo vị …)  

- Tìm hiểu tính chất vật lý, hóa học, cảm quan và các tính chất 

chức năng của các hợp phần này trong thực phẩm.  

- Bản chất hóa sinh học của các quá trình chế biến và bảo quản 

thực phẩm cũng như các quá trình sản xuất lên men, các 

phương pháp biến tính tinh bột và protein nhằm cải tiến chất 

lượng, tạo ra các sản phẩm phù hợp hơn trong các ứng dụng 

công nghiệp…  

Ví dụ: Protein tạo được hình dáng, độ cứng và độ đàn hồi cho 

phomai, giò lụa? Protein tạo ra bọt và giữ được bọt cho bia và 

còn giữ cho kem đá lâu bị tan chảy? Tinh bột tạo được kết cấu 

sợi bền và dai của miến đậu xanh, tạo được màng mỏng trong 

và mềm mại của giấy bao kẹo, tạo được độ phồng nở đặc thù 

của loại bánh phồng tôm? Polyphenol tạo ra được chè xanh, chè 

đỏ, chè đen với sắc nước, hương thơm và cảm vị khác nhau? 

13 

BIO10414 - Sinh hóa 

nông - lâm - ngư 

nghiệp 

Học phần này nhằm cung cấp đến sinh viên những kiến thức 

sinh hóa học ứng dụng trong nông nghiệp (trồng trọt và chăn 

nuôi), lâm nghiệp, ngư nghiệp. 

14 

BIO10415 - Những 

vấn đề mới trong Sinh 

hoá học 

Nội dung của học phần này cung cấp cho sinh những kiến thức 

mới cũng như những thành tựu mới mà thế giới đạt được trong 

lĩnh vực Hoá sinh học. Những vấn đề mới cũng bao gồm các kỹ 

thuật, phương pháp nghiên cứu và những định hướng trong 

ngành Hoá sinh hiện nay. Bên cạnh việc cung cấp các kiến thức 

lý thuyết, môn học còn tạo môi trường cho sinh viên vận dụng 

các kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập để giải quyết 

các tình huống, báo cáo seminar liên quan đến môn học. 
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15 

BIO10416 - TT các 

hợp chất có hoạt tính 

sinh học 

Môn học Thực tập các hợp chất có hoạt tính sinh học giúp 

người học nắm vững nguyên tắc của từng phương pháp thí 

nghiệm, thực hiện các thao tác thí nghiệm và tính toán, xử lý 

kết quả thí nghiệm chính xác. Tham gia môn học này sinh viên 

sẽ được hướng dẫn sử dụng một số phương pháp sắc ký và 

phương pháp tổng hợp, tách chiết một số hợp chất có hoạt tính 

sinh học như 

• Thực hành phương pháp thu nhận, tinh sạch hợp chất (các 

sắc tố lá cây) 

• Thực hành phương pháp ly trích chất (cafein) 

• Thực hành tổng hợp chất (dẫn xuất carbohydrate) 

• Thực hành định tính, định lượng một số hợp chất (các sắc tố 

lá cây, định tính, định lượng cafein, xác định hiệu suất tổng 

hợp) 

• Định hoạt tính của các hợp chất thu được 

16 
BIO10417 - Thực tập 

sinh hoá thực phẩm 

Môn học Thực tập Sinh Hóa Thực Phẩm giúp người học nắm 

vững nguyên tắc  

• Đánh giá chất lượng của bia đã sản xuất, từ đó có thể so sánh 

với các loại bia khác 

• Sử dụng phụ gia làm tăng giá trị cảm quan nhằm ổn định 

trạng thái lơ lửng của bột thịt quả làm cho hệ huyền phù của 

nước quả đục bền vững  

• Sử dụng pectinase thúc đẩy nhanh quá trình thủy phân liên 

kết glucoside, làm trong nước quả. 

• Xác định lượng borat (hàn the), ure và formol trong thực 

phẩm 

3.2.2.5. Chuyên ngành Vi sinh 

STT Tên môn học Mô tả môn học 

1 
BIO10501 – Thực tập 

chuyên ngành Vi sinh 

Trên nền tảng kiến thức môn học kỹ thuật vi sinh và thực hành 

vi sinh cơ sở, sinh viên được thực hiện các nội dung thực hành 

sau: 

Quan sát đa dạng các đối tượng vi sinh vật, ngoài những nhóm 

vi sinh phổ biến, thực tập này chú trọng các đối tượng ít gặp, 

khó nuôi cấy và độc đáo (như xạ khuẩn hiếm, vi khuẩn quang 

hợp, tảo, nấm lớn …);  tập trung phân tích so sánh và nhận diện 

nhanh và đúng các đối tượng vi sinh; kết hợp quan sát với định 

danh trong trường hợp nấm mốc. 

Thiết kế các môi trường chọn lọc và nhận diện nhằm phân lập 

nhanh các vi sinh vật mục tiêu; thuần khiết và bảo quản vi sinh 

vật. 

Thực hiện định danh nhanh vi sinh vật bằng kit thử nghiệm phản 

ứng sinh hóa học thương mại cho 1 nhóm vi sinh vật quan trọng 

(như vi khuẩn gram âm thường gặp) trên mẫu thực phẩm, hoặc 

mẫu từ môi trường ô nhiễm. 

Ứng dụng kỹ thuật phân tử trong định danh vi sinh vật bằng 

phương pháp khuếch đại, tinh sạch và giải trình tự gen mã hóa 

16S rRNA hoặc gen qui định chức năng điển hình cho một 
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nhóm vi sinh vật.  

Kiểm tra sơ bộ vài hoạt tính ở vi sinh vật. 

Khảo sát tăng trưởng, sinh lý cơ bản vi sinh vật. 

Thực hành lên men thu nhận sinh khối vi sinh vật. 

2 
BIO10502 - Di truyền 

vi sinh vật 

Môn học nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về di truyền vi sinh 

vật bao gồm các đặc điểm của môn học di truyền học vi sinh 

vật, tổ chức của nhiễm sắc thể, sao chép DNA và phân chia tế 

bào vi khuẩn, tái tổ hợp và sửa chữa DNA, điều hòa sự biểu hiện 

gene, di truyền học vi khuẩn, di truyền học virus, tác động của 

di truyền vi sinh vật. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể giải thích 

được các vấn đề về di truyền của vi sinh vật như chuyển gene 

ngang, chuyển gene dọc, tái tổ hợp, sửa sai, điều hòa sự biểu 

hiện của gene, chọn lọc chủng, … 

3 
BIO10503 - Kỹ thuật 

vi sinh 

Phân biệt được các nhóm vi sinh vật chính thường gặp trong 

nghiên cứu vi sinh vật. 

• Giới thiệu các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu vi sinh 

vật, bao gồm: 

1. Phương pháp thu và xử lý mẫu phân lập 

2. Tăng sinh chọn lọc và phân lập thuần khiết vi sinh vật 

3. Đặc trưng hóa vi sinh vật 

4. Định danh vi sinh vật 

5. Nuôi cấy vi sinh vật 

6. Sàng lọc và kiểm tra hoạt tính vi sinh vật 

• Giới thiệu các phương pháp chuyên sâu và tiếp cận pp hiện 

đại trong nghiên cứu vi sinh vật, gồm: 

1. Lên men thu nhận sinh khối và sản phẩm từ vi sinh vật 

2. Cố định vi sinh vật 

3. Cải biến di truyền vi sinh vật phục vụ công nghiệp 

4. Ứng dụng kỹ thuật phân tử trong nghiên cứu vi sinh vật 

4 

BIO10504 - Những 

vấn đề mới trong Vi 

Sinh học 

Môn học này sẽ giới thiệu sâu một vài chủ đề mới đang được 

quan tâm về vi sinh vật như kháng kháng sinh, các mạng lưới di 

truyền và phiên mã, sự điều hòa, con đường truyền tín hiệu, sinh 

học tế bào, bệnh học, microbiome, ... Trong đó, các chủ đề này 

có thể trình bày sâu cách tiếp cận mới, ứng dụng mới mà nó sẽ 

định hình một hướng nghiên cứu hoặc có tiềm năng thay đổi 

hướng nghiên cứu trong tương lai về vi sinh vật học. 
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5 

BIO10505 - Cấu trúc 

màng tế bào vi sinh 

vật 

Giới thiệu một cách chi tiết về cấu trúc màng tế bào vi sinh vật 

và các hoạt động của nó, liên quan đến các quá trình: trao đổi 

chất, trao đổi năng lượng, sự tăng trưởng và sinh sản của tế bào, 

đồng thời vai trò của màng trong quá trình tiến hóa của tế bào. 

6 
BIO10507 - Kỹ thuật 

trồng nấm và chế biến 

Môn học “Kỹ thuật trồng nấm và chế biến” được thiết kế lồng 

ghép giữa những kiến thức cơ bản về sinh học nấm trồng kết 

hợp với những kỹ thuật từ thực tế sản xuất xuất (meo giống 

nấm, nhân giống và nuôi trồng một số loài nấm ở Việt Nam) và 

cách thức áp dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể trong quá 

trình sản xuất nấm. 

7 
BIO10508 - Vi sinh 

học nông nghiệp 

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

cơ bản về mối liên hệ giữa nông nghiệp và vi sinh vật đồng thời 

cung cấp một số kiến thức về sự phân bố của vi sinh vật theo 

không gian trong đất, các chu trinh sinh địa hóa học trong đất 

mà vi sinh vật tham gia. Các lợi ích và thiệt hại do vi sinh vật 

gây ra trong nông nghiệp, cách quản lý vi sinh vật và hoạt động 

của chúng trong đất. Áp dụng các vi sinh vật trong quản lý dịch 

hại và trong nông nghiệp sinh thái. 

8 
BIO10509 - Vi sinh 

thực phẩm 

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức 

cơ bản về mối liên hệ giữa thực phẩm và vi sinh vật. Tóm lược 

lịch sử vi sinh vật học thực phẩm sẽ được giới thiệu từ giai đoạn 

đầu cho đến hiện tại. Đồng thời, một số vi sinh vật quan trọng 

trong thực phẩm và nguồn gốc chính của chúng sẽ được trình 

bày. Các kiến thức về sự trao đổi chất, tăng trưởng của vi sinh 

trong thực phẩm cũng được cung cấp cùng với các kiến thức về 

đáp ứng của vi sinh vật đối với các yếu tố bên trong và các yếu 

tố bên ngoài. Nội dung chính thứ hai được trình bày trong môn 

học gồm ảnh hưởng của vi sinh vật đến thực phẩm ở cả hai mặt, 

tích cực và tiêu cực. Đối với khía cạnh tích cực, các ứng dụng 

của vi sinh trong thực phẩm (lên men, bảo quản thực phẩm, tăng 

cường sức khỏe) sẽ được giới thiệu. Ngược lại, các vi sinh vật 

gây hư hỏng thực phẩm và gây bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm 

sẽ được thảo luận trong môn học. Cuối cùng, một số phương 

pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm sẽ được trình bày cùng với 

các thông tin cơ bản về kiểm soát chất lượng thực phẩm về mặt 

vi sinh, bao gồm các quy định về an toàn thực phẩm và các vấn 

đề an toàn thực phẩm hiện nay. 

9 
BIO10510 - Vi sinh 

thú y 

Đây là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về VSV gây bệnh (microbial pathogens) để nắm vững bản chất 

của các bệnh truyền nhiễm (infectious diseases) ở động vật, hiểu 

rõ các phương pháp chẩn đoán phát hiện và biện pháp phòng 

bệnh do VSV gây ra nhằm hạn chế những thiệt hại kinh tế trong 

chăn nuôi cũng như ngăn chặn các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh 

từ động vật sang người (zoonosis), làm cở sở cho sinh viên có 

thể làm việc tốt trong các các cơ quan và doanh nghiệp thú y và 

y tế công cộng sau tốt nghiệp 
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10 
BIO10511 - Vi sinh y 

học 

Cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về vi sinh vật thường 

qui, vi sinh gây bệnh truyền nhiễm thường gặp trên người; vi 

sinh gây bệnh lây truyền giữa động vật và người. 

11 BIO10513 - Nấm học 

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản sau: Khái 

quát về đặc điểm tế bào và sinh lý của nấm; phương pháp phân 

loại các loài trong giới nấm (cổ điển và hiện đại); vai trò của 

nấm trong tự nhiên và các mối quan hệ giữa nấm và các loài 

khác; vai trò của nấm đối với con người (trong nông nghiệp, 

công nghiệp và nấm gây bệnh trên người). 

12 
BIO10515 - Thực tập 

kỹ thuật trồng nấm 

Môn học được thiết kế theo một quy trình từ tạo giống nấm đến 

nuôi trồng và chăm sóc nấm. Với quy trình đó, sinh viên được 

trang bị các kỹ thuật của các khâu nhân giống, chọn giống, khảo 

sát sinh lý và tiến hành nuôi trồng cho ra quả thể nấm. 

13 
BTE10006 - PP Kiểm 

nghiệm vi sinh vật 

Môn học này nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và thái độ để 

sinh viên ra trường có thể làm việc được tại các phòng kiểm 

nghiệm vi sinh thực phẩm, mỹ phẩm và môi trường; hoặc các 

phòng xét nghiệm vi sinh y khoa, thú y. 

Môn học bao gồm các nội dung sau: Khái niệm và các kiến thức 

sâu rộng về vi sinh vật chỉ thị chất lượng, chỉ thị an toàn và 

VSV gây bệnh trong thực phẩm nước và môi trường. Các 

phương pháp phân tích vi sinh vật trong thực phẩm dựa trên các 

nguyên tắc như: phương pháp nuôi cấy vi sinh vật, phương pháp 

sinh học phân tử và phương pháp miễn dịch học. Các qui trình 

phân tích chính thức hiện đang được áp dụng trong nước trên 

thế giới. Phương pháp xây dựng và đánh giá hiệu lực phương 

pháp phân tích vi sinh vật trong thực phẩm. 

Để học tập có hiệu quả học phần này, sinh viên phải có kiến 

thức cơ bản về vi sinh vật học, sinh lý vi sinh vật, sinh hóa và 

các kỹ thuật thường dùng trong sinh học phân tử. 

14 

BTE10019 – Thực tập 

ứng dụng thống kê 

trong nghiên cứu sinh 

học 

Phần thực tập này hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm 

nguồn mở R để phân tích thống kê và giải thích ý nghĩa sinh học 

của kết quả. R là một trong những phần mềm thống kê miễn phí 

được các nhà khoa học ở nhiều nước trên thế giới phát triển, 

đánh giá cao và áp dụng vào các nghiên cứu và báo cáo của 

mình. Sinh viên sẽ được hướng dẫn cụ thể trong 10 buổi thực 

hành gồm các chủ đề: thống kê mô tả bằng thông số và bằng 

hình ảnh; t-test, F-test (var.test); phân tích phương sai một và 

hai nhân tố (ANOVA); hồi qui tuyến tính đơn biến (simple 

regression); Chi-squared test (χ2-test); cách ghi và giải thích ý 

nghĩa sinh học của kết quả phân tích thống kê. 

3.2.2.6. Chuyên ngành Di truyền – Sinh học phân tử 

STT Tên môn học Mô tả môn học 

1 

BIO10601 - Thực tập 

chuyên ngành Di 

truyền – Sinh học 

phân tử 

Môn học bắt buộc hoàn thành trong chuyên ngành Di truyền – 

sinh học phân tử. Môn học gồm hai phần: Di truyền phân tử, di 

truyền thực vật. Phần di truyền thực vật cung cấp cho sinh viên 

các kỹ năng thực hành sau: nhân giống in vitro một số đối tượng 
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thực vật, nhuộm band nhiễm sắc thể và phân tích bộ karyotype 

của một số loài thực vật, sử dụng phần mềm vi tính để xây dựng 

bản đồ marker cho một số gen quan trọng. Môn học hỗ trợ kỹ 

năng thực hành cho hai môn lí thuyết chọn giống cây trồng và 

cơ sở di truyền chọn giống thực vật. Phần sinh học phân tử hỗ 

trợ cho môn lý thuyết kỹ thuật di truyền. Trong đó áp dụng 

phương pháp PCR, tạo dòng, kiểm tra sự biểu hiện protein. 

Phần này cung cấp cho sinh viên kỹ năng xây dựng quy trình đề 

cương, quy trình thí nghiệm, sử dụng ngân hàng dữ liệu của 

sinh học. 

2 
BIO10602 - Kĩ thuật 

di truyền 

Học phần gồm nguyên tắc, công đoạn thực nghiệm chính và 

ứng dụng của các kỹ thuật: tách chiết nucleic acid, phân tích 

định tính và định lượng nucleic acid, sử dụng một số enzyme 

thông dụng, tạo dòng, lai phân tử, PCR, giải trình tự gene, và 

các kỹ thuật biến đổi vật liệu di truyền. 

3 
BIO10603 - Chọn 

giống cây trồng 

Môn học dành cho sinh viên năm 3, 4 có định hướng học tập 

nghiên cứu về chọn giống cây trồng, nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

Môn học sẽ cung cấp kiến thức mới về chọn tạo giống cây 

trồng, khảo nghiệm và sản xuất giống, ứng dụng công nghệ sinh 

học trong cải thiện giống cây trồng, bổ sung kiến thức cho các 

học phần trước về thực vật và sinh sản ở thực vật. 

Môn học chọn tạo giống cây trồng bao gồm 9 chương với nội 

dung chính: Chọn giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, 

nguồn gen thực vật trong chọn giống cây trồng, phương thức 

sinh sản, tính tự bất hợp và bất dục đực ở thực vật, lai giống cây 

trồng, ứng dụng nuôi cấy mô, tế bào thực vật và cải tiến giống 

cây trồng, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống 

cây trồng, phương pháp tạo giống đa bội thể và giống đột biến 

gen, các phương pháp chọn lọc và quy trình khảo nghiệm giống 

và sản xuất hạt giống. 

4 

BIO10604 - Cơ sở di 

truyền chọn giống 

thực vật 

Chọn giống cây trồng đóng vai trò quan trọng trong ngành nông 

nghiệp và giải quyết các vấn đề lương thực toàn cầu. Những 

hiểu biết về di truyền phân tử giúp chọn giống thực vật được 

cách mạng hóa và đạt được nhiều thành công to lớn. Môn học 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán thông kê 

trong chọn giống thực vật, về cơ sở di truyền để phân tích tính 

trạng nông học như xây dựng bản đồ di truyền và phát triển 

DNA marker. Sinh viên có thể hiểu và sử dụng phần mềm để 

lập bản đồ QTL, thiết kế chương trình chọn giống dựa trên 

marker phân tử. Sinh viên được trang bị kiến thức về đột biến, 

sàng lọc đột biến bằng những công cụ phân tử. Sinh viên có thể 

vận dụng kiến thức phân tử để xây dựng quy trình chuyển gen 

vào thực vật. Đây là môn học tự chọn định hướng cho sinh viên 

chuyên ngành di truyền học. 
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5 

BIO10606 - Cơ sở 

phân tử của một số 

bệnh di truyền người 

Môn học sẽ cung cấp và kết nối những khái niệm cơ bản của di 

truyền người với sinh học phân tử để từ đó đi vào cơ sở phân tử 

hình thành và nguyên lý di truyền của một số nhóm bệnh di 

truyền ở người (bệnh di truyền đơn gen, đa gen, DNA ty thể, 

epigenetics…); cuối cùng hiểu được cơ sở của một số hoạt động 

liên quan đến bệnh di truyền như tư vấn di truyền, chẩn đoán và 

tầm soát bệnh. 

6 
BTE10308 - Sinh học 

phân tử trong YD 

Môn học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các ứng 

dụng của sinh học phân tử trong nghiên cứu bệnh ở người đi từ 

việc xác định gen bệnh trong bộ gen nhờ các loại bản đồ gen, 

phân tích kiểu gen ở các mức độ in vitro và in vivo, cơ sở phân 

tử của ung thư và các hiện tượng epigenetics, các ứng dụng 

trong chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh. 

7 
BIO10608 - Chẩn 

đoán phân tử 

Môn học cung cấp các kiến thức ứng dụng của kỹ thuật di 

truyền trong việc chẩn đoán dấu ấn di truyền, ung thư, bệnh di 

truyền và bệnh nhiễm, các kiến thức cơ bản về đảm bảo tiêu 

chuẩn của phòng thí nghiệm chẩn đoán. Kỹ năng đọc hiểu xử lý 

các công bố khoa học, làm việc nhóm, trình bày đề tài khoa học.  

8 
BIO10610 - Thực tập 

chuyên đề di truyền  

Môn học hỗ trợ cho môn lý thuyết chọn giống cây trồng, cơ sở 

di truyền trong chọn giống. Trong đó áp dụng phương pháp nuôi 

cấy mô thực vật.  Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng 

chuyên sâu để tự thiết kế và hoàn thành quy trình nhân giống 

cây, khảo sát các dạng đột biến NST trong nuôi cấy mô thực 

vật. 

9 

BTE10019 - Thực tập 

ứng dụng thống kê 

trong nghiên cứu sinh 

học 

Phần thực tập này hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm 

nguồn mở R để phân tích thống kê và giải thích ý nghĩa sinh 

học của kết quả. R là một trong những phần mềm thống kê miễn 

phí được các nhà khoa học ở nhiều nước trên thế giới phát triển, 

đánh giá cao và áp dụng vào các nghiên cứu và báo cáo của 

mình. Sinh viên sẽ được hướng dẫn cụ thể trong 10 buổi thực 

hành gồm các chủ đề: thống kê mô tả bằng thông số và bằng 

hình ảnh; t-test, F-test (var.test); phân tích phương sai một và 

hai nhân tố (ANOVA); hồi qui tuyến tính đơn biến (simple 

regression); Chi-squared test (χ2-test); cách ghi và giải thích ý 

nghĩa sinh học của kết quả phân tích thống kê. 

4. Các phụ lục 

4.1. Chuẩn đầu ra CTĐT – cấp độ 3 

Chuẩn đầu ra CTĐT – cấp độ 3 

1 1 1 Vi tích phân 1C 

1 1 2 Toán cao cấp C 

1 1 3 Xác suất thống kê 

1 1 4 Hóa học 

1 1 5 Vật lý 

1 2 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

1 2 2 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 
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1 2 3 Tư tưởng HCM 

1 3 1 Sinh hóa 

1 3 2 Sinh học phân tử 

1 3 3 Sinh học tế bào 

1 3 4 Di truyền 

1 3 5 Vi sinh 

1 3 6 Thực vật học 

1 3 7 Động vật học 

1 3 8 Sinh thái học 

1 3 9 Tiến hóa và Đa dạng sinh vật 

1 3 10 Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu Sinh học 

1 3 11 An toàn Sinh học và đạo lý Sinh học 

1 4A 1 Dinh dưỡng ở thực vật 

1 4A 2 Phát triển ở thực vật 

1 4B 1 Cơ sở phân tử và tế bào của sinh học động vật 

1 4B 2 Sinh học động vật ứng dụng 

1 4B 3 Kiến thức sinh học động vật hiện đại 

1 4C 1 
Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Di truyền - Sinh học phân tử (SV cần đạt được ít 

nhất 03 trong số các CĐR) 

1 4C 2 
Ứng dụng của Di truyền - Sinh học phân tử (SV cần đạt được ít nhất 03 trong số 

các CĐR) 

1 4D 1 Kiến thức chung chuyên ngành Sinh thái – Tài nguyên sinh vật 

1 4D 2 
Kiến thức chuyên ngành Sinh thái – Tài nguyên sinh vật chuyên sâu có định 

hướng (SV cần đạt được ít nhất 03 trong số các CĐR) 

1 4D 3 
Kiến thức chuyên ngành Sinh thái – Tài nguyên sinh vật chuyên sâu không bắt 

buộc (SV cần đạt được ít nhất 08 trong số các CĐR) 

1 4E 1 Kiến thức chung chuyên ngành Vi sinh 

1 4E 2 
Kiến thức chuyên ngành Vi sinh chuyên sâu (SV cần đạt được ít nhất 03 trong số 

các CĐR) 

1 4F 1 Kiến thức chuyên ngành Sinh hóa 

1 4F 2 
Kiến thức chuyên ngành Sinh hoá theo định hướng sâu (SV cần đạt được ít nhất 

04 trong số các CĐR) 

2 1 1 Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin 

2 1 2 Xác định đúng vấn đề 

2 1 3 Đề nghị các giải pháp 

2 1 4 Lựa chọn giải pháp 

2 1 5 Thực hiện giải quyết vấn đề 

2 2 1 Tư duy sáng tạo 

2 2 2 Tư duy phản biện 

2 2 3 Tư duy hệ thống 

2 2 4 Nắm bắt xu hướng thế giới 
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2 2 5 Học tập suốt đời 

2 2 7 Quản lý thời gian 

2 2 8 Lập kế hoạch 

2 3 1 Có tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2 3 2 Có tính trung thực trong công việc 

2 3 3 Có tính kỷ luật trong công việc 

2 3 4 Có thái độ tôn trọng sự khác biệt 

3 1 1 Kỹ năng lập nhóm 

3 1 2 Kỹ năng tham gia vào hoạt động nhóm (hoạt động hiệu quả) 

3 2 1 Anh ngữ 

3 2 2 Tin học 

3 3 1 
Trình bày viết được một văn bản khoa học (theo hướng dẫn: hình thức, bố cục, 

chính tả, ngữ pháp, định dạng) 

3 3 2 

Trình bày nói được một báo cáo khoa học (theo hướng dẫn: sử dụng các phương 

tiện truyền thông hỗ trợ, hình thức, cấu trúc, thời gian phù hợp, giao tiếp phi 

ngôn ngữ) 

4 1 1 Pha chính xác các hóa chất và môi trường thông dụng 

4 1 2 
Sử dụng chính xác các dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm (buret, pipet, 

micropipet, bình định mức, ống đong, petri, eppendorf…) 

4 1 3 

Thực hiện chính xác việc vận hành và bảo quản các thiết bị cơ bản trong phòng 

thí nghiệm (kính hiển vi, kính lúp,  nồi hấp, máy đo quang phổ, pH kế, cân kỹ 

thuật, cân phân tích, máy ly tâm, tủ ủ, tủ sấy, bể ổn nhiệt, tủ cấy, tủ hút…) 

4 2 1 Thực hiện một số thí nghiệm cơ bản trong sinh hóa 

4 2 2 Thực hiện một số thí nghiệm cơ bản trong sinh học phân tử 

4 2 3 Thực hiện một số thí nghiệm cơ bản trong di truyền 

4 2 4 Thực hiện một số thí nghiệm cơ bản trong vi sinh 

4 2 5 Thực hiện một số thí nghiệm cơ bản trong nghiên cứu thực vật 

4 2 6 Thực hiện một số thí nghiệm cơ bản trong nghiên cứu động vật 

4 2 7 
Thực hiện một số thí nghiệm cơ bản trong nghiên cứu sinh thái – tài nguyên sinh 

vật 

4 2 8 Kỹ năng tin sinh học cơ bản 

4 3A 1 
Thiết kế, phân tích và đánh giá kết quả được một số thí nghiệm chuyên ngành 

sinh lý thực vật 

4 3A 2 Kỹ năng thao tác chuyên ngành sinh lý thực vật 

4 3B 1 
Thiết kế, phân tích và đánh giá kết quả  được một số thí nghiệm chuyên ngành 

sinh học động vật 

4 3B 2 Kỹ năng thao tác chuyên ngành sinh học động vật 

4 3C 1 
Thiết kế, phân tích và đánh giá kết quả  được một số thí nghiệm chuyên ngành 

sinh thái - tài nguyên sinh vật 
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4 3C 2 Kỹ năng thao tác thực địa 

4 3D 1 
Thiết kế, phân tích và đánh giá kết quả được một số thí nghiệm chuyên ngành di 

truyền - sinh học phân tử 

4 3D 2 Kỹ năng thao tác chuyên ngành di truyền - sinh học phân tử 

4 3E 1 
Thiết kế, phân tích và đánh giá kết quả được một số thí nghiệm chuyên ngành vi 

sinh 

4 3F 1 
Thiết kế, phân tích và đánh giá kết quả được một số thí nghiệm chuyên ngành 

sinh hóa 

4 3F 2 Kỹ năng thao tác chuyên ngành sinh hóa 

5 3 1 Mô tả được các hệ thống pháp lý tác động và điều tiết đến lĩnh vực sinh học 

5 3 2 
Mô tả được cách thức các sản phẩm trí tuệ được tạo ra và bảo vệ/ Các quy định 

về an toàn sinh học 

4.2. Danh sách các môn học tự chọn  

ST

T 

Mã môn 

học 
TÊN MÔN HỌC Số TC 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 BIO10102 Sinh học phân tử và tế bào thực vật 2 30 0 

2 BIO10103 Sự phát triển chồi và rễ ở thực vật 2 30 0 

3 BIO10104 Sự phát triển hoa và trái 3 45 0 

4 BIO10105 Sự tăng trưởng ở thực vật cấp cao 3 45 0 

5 BIO10106 Phát sinh hình thái thực vật 2 30 0 

6 BIO10107 Sự hóa củ 2 30 0 

7 BIO10108 Thủy canh học 2 30 0 

8 BIO10109 Nuôi cấy mô và tế bào thực vật 2 30 0 

9 BIO10110 Những vấn đề mới trong Sinh lý thực vật 2 30 0 

10 BIO10111 
Thực tập chuyên đề Phát sinh hình thái thực 

vật in vitro 
2 0 60 

11 BIO10202 Cơ sở tế bào và phân tử của miễn dịch học 2 30 0 

12 BIO10203 

Nuôi cấy tế bào động vật: Kỹ thuật và ứng 

dụng 
2 30 0 

13 BIO10204 Nội tiết học ứng dụng 2 30 0 

14 BIO10205 Sinh học Sinh sản 2 30 0 

15 BIO10206 Sinh lý dinh dưỡng 2 30 0 

16 BIO10207 Ứng dụng CNSH trong chọn giống vật nuôi 2 30 0 

17 BIO10208 Di truyền người 3 45 0 

18 BTE10303 Công nghệ Tế bào gốc 2 30 0 

19 BIO10210 An toàn vệ sinh thực phẩm 2 30 0 

20 BIO10211 CNSH và thực phẩm chức năng 2 30 0 
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ST

T 

Mã môn 

học 
TÊN MÔN HỌC Số TC 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

21 BIO10212 Những vấn đề mới trong Sinh học động vật 2 30 0 

22 BTE10408 Vật liệu y sinh học 2 30 0 

23 BTE10021 Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ 2 30 0 

24 BIO10214 Mô hình động vật bệnh lí 2 30 0 

25 BIO10215 Huyết học ứng dụng 2 30 0 

26 BIO10216 Sinh lí bệnh học 2 30 0 

27 BIO10302 Tiến hóa và đa dạng sinh học 2 30 0 

28 BIO10303 Hệ thống học động vật 2 30 0 

29 BIO10304 Hệ thống học thực vật có mạch 2 30 0 

30 BIO10305 Sinh học bảo tồn 2 30 0 

31 BIO10306 Sinh học môi trường 2 30 0 

32 BIO10307 Sinh thái động vật 2 30 0 

33 BIO10308 Sinh thái thực vật 2 30 0 

34 BIO10309 Thuỷ sinh học Đại cương 2 30 0 

35 BIO10310 Chỉ thị sinh học 2 30 0 

36 BIO10311 Chính sách môi trường 2 30 0 

37 BIO10312 Côn trùng học ứng dụng 2 30 0 

38 BIO10313 
Đánh giá tác động môi trường* 

Environmental impact evaluation* 
2 30 0 

39 BIO10314 Địa y và Đài thực vật 2 15 30 

40 BIO10315 Địa lý học thực vật nhiệt đới* 2 30 0 

41 BIO10316 Điểu học * 2 30 0 

42 BIO10317 Hệ sinh thái nông nghiệp 3 45 0 

43 BIO10318 Ô nhiễm môi trường 3 45 0 

44 BIO10319 Phiêu sinh và Động vật đáy 2 30 0 

45 BIO10320 Quản trị tài nguyên tự nhiên 2 30 0 

46 BIO10321 

Seminar chuyên đề Sinh thái và Tài nguyên 

thiên nhiên 
2 30 0 

47 BIO10322 

Sinh lý sinh thái thực vật và các ứng dụng 

trong sinh học bảo tồn* 
2 30 0 

48 BIO10323 Sinh thái cảnh quan đại cương 2 30 0 
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ST

T 

Mã môn 

học 
TÊN MÔN HỌC Số TC 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

49 BIO10324 Sinh thái phiêu sinh vật 3 30 30 

50 BIO10325 Tài nguyên di truyền Thực vật 2 30 0 

51 BIO10326 Tập tính động vật* 2 30 0 

52 BIO10327 Thực vật dân tộc học 2 30 0 

53 BIO10328 Thực vật thuỷ sinh 2 30 0 

54 BIO10329 

Những vấn đề mới trong Sinh thái và Tài 

nguyên sinh vật 
2 30 0 

55 BIO10330 Cơ sở sinh học trong xử lý chất thải* 2 30 0 

56 BIO10331 Côn trùng học thuỷ sinh 3 30 30 

57 BIO10332 Sự thích nghi ở thực vật 3 30 30 

58 BIO10333 Sinh thái công nghiệp* 2 30 0 

59 

. 
BIO10334 Ứng dụng Sinh thái học trong Sử dụng đất 3 30 30 

60 BIO10335 Viết và trình bày báo cáo khoa học 2 30 0 

61 BIO10402 Enzym học 3 45 0 

62 BIO10403 Sinh hóa chức năng 3 45 0 

63 BIO10404 Hóa protein 2 30 0 

64 BIO10405 Thực tập chuyên đề protein và enzym 2 0 60 

65 BIO10406 Bảo quản lương thực thực phẩm 2 30 0 

66 BIO10407 Các hợp chất có hoạt tính sinh học 3 45 0 

67 BIO10408 Sinh hóa môi trường* 2 30 0 

68 BIO10409 Hóa sinh y học 2 30 0 

69 BIO10410 Các phương pháp phổ nghiệm 3 45 0 

70 BIO10411 Quản lý an toàn và chất lượng thực phẩm  2 30 0 

71 BIO10412 Công nghệ lên men 2 30 0 

72 BIO10413 Sinh hóa thực phẩm 2 30 0 

73 BIO10414 Sinh hóa nông  - lâm - ngư nghiệp 3 45 0 

74 BIO10415 Những vấn đề mới trong Sinh hóa học 2 30 0 

75 BIO10416 

Thực tập Các hợp chất có hoạt tính Sinh 

học 
1 0 30 

76 BIO10417 Thực tập Sinh hóa thực phẩm 1 0 30 
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ST

T 

Mã môn 

học 
TÊN MÔN HỌC Số TC 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

77 BIO10502 Di truyền vi sinh vật 3 45 0 

78 BIO10503 Kỹ thuật vi sinh 3 45 0 

79 BIO10504 Những vấn đề mới trong Vi Sinh học 2 30 0 

80 BIO10505 Cấu trúc màng tế bào vi sinh vật 2 30 0 

81 BIO10506 Kỹ thuật nhân giống vô tính cây trồng 2 30 0 

82 BIO10507 Kỹ thuật trồng nấm và chế biến 2 30 0 

83 BIO10508 Vi sinh học nông nghiệp 3 45 0 

84 BIO10509 Vi sinh thực phẩm 3 45 0 

85 BIO10510 Vi sinh thú y 3 45 0 

86 BIO10511 Vi sinh y học 3 45 0 

87 BTE10006 PP Kiểm nghiệm vi sinh vật 3 45 0 

88 BIO10513 Nấm học 2 30 0 

89 BTE10019 

TT Ứng dụng thống kê trong nghiên cứu 

Sinh học 
1 0 30 

90 BIO10515 Thực tập kỹ thuật trồng nấm 2 0 60 

91 BIO10602 Kĩ thuật di truyền 3 45 0 

92 BIO10603 Chọn giống cây trồng 3 45 0 

93 BIO10604 Cơ sở di truyền chọn giống thực vật 3 45 0 

94 BTE10308 Sinh học phân tử trong y dược 3 45 0 

95 BIO10606 

Cơ sở phân tử của một số bệnh di truyền 

người 
2 30 0 

96 BIO10607 Sinh học phân tử streptomyces và ứng dụng 2 30 0 

97 BIO10608 Chẩn đoán phân tử 2 30 0 

98 BIO10609 

Những vấn đề mới trong Di truyền - Sinh 

học phân tử 
2 30 0 

99 BIO10610 Thực tập chuyên đề Di truyền 1 0 30 

100 BTE10109 

Công nghệ sinh học trong sản xuất protein 

tái tổ hợp 
3 45 0 

101 BTE10202 Công nghệ Vi tảo 3 45 0 
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ST

T 

Mã môn 

học 
TÊN MÔN HỌC Số TC 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

102 BTE10203 CNSH Sau thu hoạch 3 45 0 

103 BTE10204 CNSH Thực vật 3 45 0 

104 BTE10205 Sinh hóa học thực vật 3 45 0 

105 BTE10206 Sinh học phân tử thực vật 3 45 0 

106 BTE10207 Tương tác thực vật 2 30 0 

107 BTE10209 

Cơ sở phân tử của di truyền chọn giống 

thực vật 
3 45 0 

108 BTE10210 Bệnh lý học thực vật 2 30 0 

109 BTE10302 CNSH Động vật 3 45 0 

110 BTE10303 Công nghệ tế bào gốc 2 30 0 

111 BTE10304 Miễn dịch bệnh 2 30 0 

112 BTE10305 Dược liệu học 2 30 0 

113 BTE10306 Nhập môn miễn dịch học phân tử và tế bào 3 45 0 

114 BTE10309 Công nghệ hỗ trợ sinh sản 2 30 0 

115 BTE10310 Sinh lý học người 2 30 0 
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Đối sánh CĐR CTĐT cấp độ 3 và CĐR cấp độ 2 

Chuẩn 

đầu ra 

(cấp độ 

3) 

CĐ

R.1.

1 

CĐR

.1.2 

CĐ

R. 

1.3 

CĐ

R.2.

1 

CĐR

.2.2 

CĐ

R.2.

3 

CĐ

R.2.

4 

CĐ

R.2.

5 

CĐ

R.2.

6 

CĐR

.3.1 

CĐ

R.3.

2 

CĐ

R.3.

3 

CĐ

R.4.

1 

CĐ

R.4.

2 

CĐ

R.5.

1 

CĐR

.5.2 

CĐR

.5.3 

CĐR

.5.4 

CĐR

.6.1 

CĐR

.6.2 

1 1 1  
                   

1 1 2  
        

  
         

1 1 3  
        

 
 

 
        

1 1 4  
        

   
        

1 1 5  
        

  
         

1 2 1 
 

 
                  

1 2 2 
 

 
                  

1 2 3 
 

 
                  

1 3 1 
  

 
          

 
      

1 3 2 
  

 
          

 
      

1 3 3 
  

 
          

 
      

1 3 4 
  

 
          

 
      

1 3 5 
  

 
          

 
      

1 3 6 
  

 
          

 
      

1 3 7 
  

 
          

 
      

1 3 8 
  

 
          

 
      

1 3 9 
  

 
          

 
      

1 3 
1

0 
 

          
  

       

1 3 
1

1   
 

      
   

 
 

     
 

1 
4

A 
1 

      
 

     
 

       

1 4 2 
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A 

1 
4

B 
1 

       
 

    
 

       

1 
4

B 
2 

       
 

    
 

       

1 
4

B 
3 

       
 

    
 

       

1 
4

C 
1 

    
 

       
 

       

1 
4

C 
2 

    
 

       
 

       

1 
4

D 
1 

        
 

   
 

       

1 
4

D 
2 

        
 

   
 

       

1 
4

D 
3 

        
 

   
 

       

1 4E 1 
     

 
      

 
       

1 4E 2 
   

 
 

 
      

 
       

1 4F 1 
   

 
        

 
       

1 4F 2 
   

 
        

 
       

2 1 1 
            

 
 

  
 

 
  

2 1 2 
            

 
 

  
 

 
  

2 1 3 
              

  
 

 
  

2 1 4 
              

  
 

 
  

2 1 5 
              

    
  

2 2 1 
                 

 
  

2 2 2 
                 

 
  

2 2 3 
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2 2 4 
            

 
    

 
 

 

2 2 5 
               

 
 

 
  

2 2 6 
              

    
  

2 2 7 
              

    
  

2 3 1 
              

 
   

 
 

2 3 2 
              

 
   

 
 

2 3 3 
              

 
   

 
 

2 3 4 
              

 
  

  
 

3 1 1 
              

 
 

   
 

3 1 2 
              

 
 

   
 

3 2 1 
            

 
    

 
  

3 2 2 
            

 
    

 
  

3 3 1 
          

  
 

 
   

  
 

3 3 2 
          

  
 

 
   

 
  

4 1 1 
         

 
        

 
 

4 1 2 
         

 
        

 
 

4 1 3 
         

 
        

 
 

4 2 1 
          

 
       

 
 

4 2 2 
          

 
       

 
 

4 2 3 
          

 
       

 
 

4 2 4 
          

 
       

 
 

4 2 5 
          

 
       

 
 

4 2 6 
          

 
       

 
 

4 2 7 
          

 
       

 
 

4 2 8 
          

  
      

 
 

4 
3

A 
1 
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4 
3

A 
2 

           
 

      
 

 

4 
3

B 
1 

           
 

   
 

  
 

 

4 
3

B 
2 

           
 

      
 

 

4 
3

C 
1 

           
 

   
 

  
 

 

4 
3

C 
2 

           
 

      
 

 

4 
3

D 
1 

           
 

   
 

  
 

 

4 
3

D 
2 

           
 

      
 

 

4 3E 1 
           

 
   

 
  

 
 

4 3F 1 
           

 
   

 
  

 
 

4 3F 2 
           

 
      

 
 

5 3 1 
 

 
         

 
       

 

5 3 2 
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