
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
Khoa/Viện: CNSH&MT  
Bộ môn: Sinh học  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần:  
Tên học phần:  

- Tiếng Việt: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG 
- Tiếng Anh: GENERAL BIOLOGY  

Mã học phần: BIO319, Số tín chỉ: 2  
Đào tạo trình độ: Đại học  

Các lớp 60CNTP1, 60CNTP2 
Học phần tiên quyết: Không  
2. Thông tin về giảng viên:  
Họ và tên: Văn Hồng Cầm Chức danh, học hàm, học vị:     

Thạc sỹ 
Điện thoại: 0974.171.456 Email: camvh@ntu.edu.vn  
Địa điểm, lịch tiếp SV: Phòng Thí nghiệm CNSH – Tòa nhà B3 (Chiều T2,3,4,6) 

 
3. Mô tả tóm tắt học phần:   
Học phần trang bị cho người học các thông tin về sinh học: kiến thức cơ bản về đặc điểm                    
cấu trúc và chức năng của thế giới sinh vật ở các mức độ từ phân tử, tế bào, cơ thể đến                      
quần thể, quần xã và hệ sinh thái; nhằm giúp người học hiểu được một số nguyên lý cơ                   
bản của các quá trình diễn ra trong thế giới sống và mối quan hệ tương tác giữa sinh vật                    
với môi trường. 
4. Mục tiêu:   
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần các học phần                    
thuộc các chuyên ngành khác có liên quan đến sinh học. 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 
a) Trình bày được mục đích của Khoa học tự nhiên, các cách thức suy luận trong khoa                 

học tự nhiên, các bước trong phương pháp khoa học. Phân tích được các bước cơ bản                 
của các ví dụ về nghiên cứu khoa sinh học cơ bản. Dựng được biểu đồ thể hiện các                   
kết quả nghiên cứu khoa học. 

b) Nhắc lại được và cho ví dụ minh họa thực tế về các khái niệm về các biểu hiện của sự                     
sống, các tính chất đặc trưng của sự sống. 

c) Phân loại được một số nhóm sinh vật theo cách thức phân loại đơn giản nhất                
(động-thực vật, vi khuẩn…..), Quy tắc viết thống danh pháp khoa học. 
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d) Nêu được một số ứng dụng thực tiễn của môn học/lĩnh vực trong thực tế phù hợp với                  
chuyên ngành đang theo học.  

e) Trình bày, phân tích và cho ví dụ minh họa được vai trò của các chất vô cơ đối với cơ                     
thể sinh vật.  

f) Trình bày, phân tích và cho ví dụ minh họa được vai trò của nước đối với sự sống.  
g) Trình bày được cấu trúc cơ bản và chức năng của 4 đại phân tử sinh học. 
h) Xác định được loại tế bào (nhân thật, nhân sơ, thực vật, động vật), vẽ được cấu trúc                  

cơ bản của các nhóm tế bào, cấu trúc của các thành phần quan trọng của tế bào                  
(màng, ty thể…) nêu được chức năng của các thành phần của tế bào. 

i) Phân biệt các cách vận chuyển và điều tiết các chất qua màng tế bào 
j) Trình bày được cách thức sinh năng lượng (ATP) trong tế bào ở các nhóm sinh vật                 

khác nhau. 
k) Trình bày được học thuyết trung tâm 
l) Trình bày được một số khái niệm cơ bản về sinh thái học (bao gồm các nhân tố vô                   

sinh và hữu sinh trong hệ sinh thái) 
m) Xác định được các mắc xích trong chuỗi thức ăn và lưới thức ăn 
n) Trình bày được các quy luật năng lượng và chu trình sinh địa hóa các chất . 
6. Kế hoạch dạy học:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm 

đạt 
KQHT 

Số 
tiết 

Phương pháp 
dạy – học 

Chuẩn bị của người 
học 
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SINH HỌC – KHOA HỌC VỀ 
SỰ SỐNG 

 6 

Thuyết giảng 
Bài tập tình huống 
và thảo luận nhóm 

1. Cambell biology,   
trang 1- 24 
2. Sinh học đại cương 
(Phạm Thành Hổ) 

1.1 Giới thiệu về ngành sinh học  a 1 

1.2 
 

Các tính chất đặc trưng và biểu       
hiện của sự sống 

b 2 

1.3 Sự đa dạng và thống nhất của sự        
sống 

c 2 

1.4 Các ứng dụng thực tiễn d 1 
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CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA SỰ 
SỐNG 

 6 

Thuyết giảng 

 

2.1 Các chất vô cơ, các phân tử nhỏ        
cần thiết cho cơ thể sống 

e, f 4 1. Cambell Biology   
(trang 44- 54) 

2.2 Các đại phân tử sinh học g 4 1. Cambell Biology   
(66-86) 

3 CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC  8 Thuyết giảng 
Multimedia 

Các bài tập vẽ 
hình và điền thông 

tin 

 
3.1 Đại cương về tế bào (cấu trúc của 

tế bào, màng tế bào, bào quan cơ 
bản) 

h 4 1. Cambell Biology 
(93-150) 

3.2 Trao đổi chất và năng lượng trong 
tế bào 

i, j 4 1. Cambell Biology   
(162-180) 
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4 CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC  4 Thuyết giảng 
 

1. Cambell Biology   
(315- 317) 4.1 Cơ sở phân tử của tính di truyền k 2 

4.2 Các kỹ thuật di truyền cơ bản và        
ứng dụng 

2 Seminar  
(Ngành SH, TP) 

1. Cambell Biology 
(408-435) 

5 SINH THÁI HỌC   6 Thuyết giảng 
Bài tập tình huống 
và thảo luận nhóm 
Các bài tập vẽ 
hình và điền thông 
tin  
Seminar (Ngành 
MT) 

 
5.1 Giới thiệu về sinh thái học và sinh 

quyển 
l 1 1. Cambell Biology 

(1158-1183) 
5.2 Sinh thái quần xã m 2 1. Cambell Biology 

(1208-1231) 
5.3 Trao đổi năng lượng và vật chất 

trong hệ sinh thái 
n 3 1. Cambell Biology 

(1232-1253) 

7. Tài liệu dạy và học:  

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà 
xuất 
bản 

Địa chỉ khai 
thác tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Reece, Urry, 
Cain..... 

Campbell 
biology 

2011 Pearson Giáo viên  
cung cấp:  
bản tiếng  
Việt và tiếng   
Anh 

✓ 

 

2 Phạm Thành  
Hổ 

Sinh học đại   
cương 

2002 NXB 
Giáo 
Dục 

Thư viện 
NTU 

✓  

3 Phan Cự  
Nhân, Trần  
Bá Hoành,  
Lê Quang  
Long... 

 Sinh học Đại   
cương Tập1 và   
tập 2 , 

1997 NXB 
Đại học  
Quốc 
gia Hà  
Nội 

Thư viện 
NTU 

 ✓ 

4 W.D.Phillips, 
I.J. Chilton, 

Sinh học Tập1   
và tập 2 ,  

2003 NXB 
Giáo 
Dục 

Thư viện 
NTU 

 ✓ 

5 Nguyễn Như  
Hiền 

Sinh học đại   
cương 

2006 NXB 
Giáo 
Dục 

Thư viện 
NTU 

 ✓ 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:  

Đọc tài liệu và chuẩn bị các bài tập trước giờ lên lớp 
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9. Đánh giá kết quả học tập:  
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Lần 
kiểm 
tra 

Tiết 
thứ 

Hình thức 
kiểm tra Chủ đề/Nội dung được kiểm tra Nhằm đạt 

KQHT 

1 13 Viết Chủ đề 1, 2 (tuần thứ 9) a-g 
2 30 Trắc nghiệm Chủ đề 3,4,5 (e-learning) h-r 
3 26-29 Thuyết trình  

nhóm 
1  phần của các Chủ đề 3,4,5 h-r 

9.2 Thang điểm học phần: 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 
1 Kiểm tra a-r 40% 
2 Chuyên cần/thái độ  10% 
3 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi: tự luận-trắc nghiệm kết hợp 

- Đề mở: ◻ Đề đóng:  

a-r 50% 
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RUBRIC SEMINAR/PROJECT (THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ 3,4,5) 

Các nhóm 4-6 sinh viên tiến tự tìm hiểu các chủ đề trong sheet "các chủ đề".  
Các nhóm có thể chọn làm mô hình 3D bằng vật liệu có thể phân hủy được theo các chủ đề đã đăng ký 
Trễ hạn: -20% điểm theo mỗi tuần 
Đạo văn: Các hình ảnh trong power point hoặc dẫn chứng cần trích nguồn dẫn (tài liệu tham khảo) 
Thiếu trích dẫn -1 điểm 
 Tốt (2 điểm) Khá (1 điểm) Trung Bình (0.5 điểm) 
Điểm 
cộng 

Tất cả  các thành phần của mô hình 
làm bằng  chất liệu tự nhiên 

1 - 2 thành phần  của mô hình làm bằng 
chất liệu  không phân hủy được 

3-5 thành phần của mô hình làm bằng c
liệu không phân hủy được 

# 1 Cấu 
trúc 

Tất cả  các thành phần của màng tế 
bào/tế bào/bào quan/chu trình sinh địa 
hóa/phân tử/nhiễm sắc thể....được thể 

hiện đầy đủ trên mô hình 3D 

Phần lớn các thành phần của màng tế 
bào/tế bào/bào quan/chu trình sinh địa 

hóa/phân tử/nhiễm sắc thể...được thể hiện 
đầy đủ trên mô hình 3D, poster 2D, ppt 

Nhiều thành phần của màng tế bào/tế bào
quan/chu trình sinh địa hóa/phân tử/nhiễm

thể....không được thể hiện trên mô hình
poster 2D, ppt 

#2 Dán 
nhãn 

Tất cả  các thành phần của màng tế 
bào/tế bào/bào quan/ 

chu trình sinh địa hóa/phân tử/nhiễm 
sắc thể....được dán nhãn đầy đủ, dễ 

đọc. 

Phần lớn các thành phần của màng tế 
bào/tế bào/bào quan/chu trình sinh địa 
hóa/phân tử/nhiễm sắc thể....được dán 
nhãn đầy đủ, dễ đọc Hoặc tất cả nhưng 

khó đọc 

Một vài thành phần của màng tế bào/
bào/bào quan/chu trình sinh địa hóa/ph

tử/nhiễm sắc thể....được dán nhãn đầy đủ
đọc, Hoặc phần lớn được chú thích nhưn

đọc 

#3 
Hình 
thức 

Sản phẩm thể hiện sự chăm chỉ làm 
việc của sinh viên, tính nghệ thuật, gọn 
gàng, kích thước mô hình vừa phải  

không quá to, quá nhỏ 

Sản phẩm thể hiện sự chăm chỉ làm việc 
của sinh viên, tuy niên thiếu tính nghệ 
thuật, gọn gàng, kích thước (mô hình/ 

poster/chữ ppt) không hợp lý 

Sản phẩm không thể hiện sự chăm chỉ l
việc của sinh viên, thiếu tính nghệ thuật

gàng, kích thước (mô hình/ 
poster/chữ ppt) không hợp lý 

#4 
Trình 
bày 

Trình bày đầy đủ tất cả các nội 
dung/thành phần  của sản phẩm 

Trình bày to, rõ ràng, cuối lớp có thể 
nghe được  Trả lời được các bài tập có 

liên quan (trong bộ câu hỏi ôn tập) 
Trả lời được các câu hỏi của các nhóm 

khác 

Không thỏa mãn 1 trong các yêu cầu ở #4 
Thuyết trình tốt 

Không thỏa mãn 2 trong các yêu cầu ở
Thuyết trình tốt 

#5 
Điểm 
nhóm 

Tất cả  các thành viên đều tham gia 
vào hoặc trình bày, hoặc trả lời câu hỏi 

Hơn 50% các thành viên tham gia vào 
hoặc trình bày, hoặc trả lời câu hỏi 2-3 các thành viên tham gia vào hoặc tr

bày, hoặc trả lời câu hỏi 

TRƯỞNG BỘ MÔN (CÁC) GIẢNG VIÊN 
Văn Hồng Cầm 
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