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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

Môn : SINH HỌC ĐẠI CƢƠNG  

1. Số tín chỉ/đvht: 03 

-  Lý thuyết: 2 

-  Thực hành: 1  

2. Đối tƣợng học:  Bậc học Đại học, Cao đẳng. 

   Ngành: Nuôi trồng Thủy sản. 

   Hệ: Chính quy 

3. Điều kiện tiên quyết/song hành:  Không 

4. Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ đạt được những kỹ 

năng sau:  

4.1. Về kiến thức: 

- Phân biệt cấu trúc tế bào Eukaryota và tế bào Prokaryota. 

- Xác định cơ chế trao đổi chất qua màng tế bào, quang hợp và hô hấp. 

- Xác định cấu trúc và chức năng sinh lý động vật. 

- Xác định cơ chế di truyền. 

- Nhận biết các ứng dụng kỹ thuật di truyền trong nuôi trồng thủy sản. 

- Nhận biết hình thức di truyền ở quần thể 

4.2. Về kỹ năng chuyên môn: 

 - Quan sát và mô tả hình dạng tế bào Eukaryota và tế bào Prokaryota. 

- Mô tả quá trình trao đổi chất qua màng tế bào. 

- Thực hiện thí nghiệm quang hợp và hô hấp tế bào. 

- Thực hiện thí nghiệm phân tích ADN. 

- Mô tả và nhận dạng đặc điểm cấu tạo các cơ quan động vật. 

- Giải thích cơ chế sinh lý của ĐV. 

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm: 

 - Hoàn thiện thao tác thí nghiệm. 

- Nhận thức được vai trò của môn học.  

             - Nghiên cứu tài liệu, hoạt động nhóm, báo cáo,… 

5. Nội dung môn học: 

STT Chủ đề/bài học 
Số tiết 

LT TH HT khác 

1 Cấu trúc tế bào 4 5  

2 Cơ chế trao đổi chất qua màng tế bào 2 2  

3 Quang hợp và hô hấp ở tế bào thực vật 2 2  

4 Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền 4 2  

5 Kiểm soát sự biểu hiện gen 1 0  

6 
Kỹ thuật  sinh học phân tử ứng dụng 

trong nông nghiệp 
2 2 
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7 Di truyền học quần thể 5 3  

8 Mô động vật 2 4  

9 Cấu trúc và chức năng sinh lý động vật. 8 10  

 Tổng cộng 30 30  

6. Tiêu chuẩn đánh giá Sinh viên 

- Điểm quá trình: 50 % (QT1: Bài tập nhóm; QT2: Kiểm tra thực hành) 

- Điểm kết thúc: 50% (Kiểm tra trắc nghiệm) 

 Nội dung đánh giá cuối môn học : tất cả KQHT 

7. Tài liệu học tập  

- Sách,giáo trình chính: Bài giảng môn học: Sinh học đại cương (2016). Lưu hành 

nội bộ. Trường Đại Học Trà Vinh. 

- Sách tham khảo: 1. Trần Phước Đường, 1996. Bài giảng môn học: Sinh học phân 

tử. Lưu hành nội bộ. Trường Đại học Cần Thơ. 2. Phạm Thành Hổ, 1996. Sinh học đại 

cương. Đại học khoa học tự nhiên TP HCM. 3. Nguyễn Đình Giậu, 2000. Sinh học đại 

cương. Đại học khoa học tự nhiên TP HCM. 4. Hồng, Phùng thị Nguyệt, Bùi Tấn Anh, 

Dương Thị Huỳnh Hoa, 1994.     

 

Trà Vinh, ngày ........ tháng .......... năm 2016                

Bộ môn Hóa Sinh 

 

 

Lê Thị Mộng Thƣờng 

Giảng viên biên soạn 

 

 

Nguyễn Thị Yến Linh 

 

 Giảng viên phản biện 

 

 

Tạ Phƣơng Hùng 

 


