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

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

- Tiếng Việt: XÉT NGHIỆM BỆNH BẰNG KỸ THUẬT VI SINH 
- Tiếng Anh: DIAGNOSISING DISEASES USING MICROBIAL TECHNIQUES 

Mã học phần: BIO3506  
Số tín chỉ: 01 
Học phần tiên quyết:  Sinh học đại cương, Tế bào học, Hoá sinh học, vi sinh vật học 
Đào tạo trình độ: Đại học 

Lớp: 59.CNSH 
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 chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:  
Địa điểm, lịch tiếp SV: Phòng Thí nghiệm CNSH – Tòa nhà B3 (Chiều T3,4,5,6) 
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về xét nghiệm vi sinh vật gây                  
bệnh trong các mẫu bệnh phẩm hoặc các mẫu khảo sát có nguồn gốc từ động vật hoặc                  
người. Đồng thời cung cấp kỹ năng trong việc thực hiện qui trình thu mẫu, phân tích và                  
xác định sự có mặt của vi sinh vật gây bệnh nhằm giúp người học thực hiện được các kỹ                    
thuật vi sinh trong việc xác định các tác nhân vi khuẩn, nấm gây bệnh trên người và động                   
vật. 

4. Mục tiêu: 
Sinh viên nắm được ý nghĩa và một số phương pháp cơ bản trong xét nghiệm vi                 

sinh bệnh. 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a.  Trình bày được các nguyên tắc, lý thuyết cơ sở của xét nghiệm vi sinh bệnh 
b.  Phân biệt được các loại môi trường nuôi cấy khác nhau và ứng dụng.  
c. Trình bày ý nghĩa của việc dùng kháng sinh và nêu sự nguy hiểm của kháng                 

kháng sinh.  
d. Trình bày các bước tiến hành kháng sinh đồ dựa trên quy trình có sẵn. 
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e. Nêu quy trình xét nghiệm một số chỉ tiêu vi sinh bệnh trên một số mẫu bệnh                  
phẩm thu được dựa trên quy trình có sẵn. 

f. Đọc bài báo khoa học và Xây dựng được một quy trình xét nghiệm vi sinh dựa                  
trên bài báo đã đọc và tham khảo tài liệu khác 

g. Giải thích kết quả - bảng biểu, đồ thị của bài báo (không dựa theo phần viết của                  
tác giả) 

6. Kế hoạch dạy học:  

STT Chương/Chủ đề Nhằm đạt 
KQHT Số tiết 

Phương 
pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của 
người học 

1 Cơ sở xét nghiệm bệnh bằng kỹ 
thuật vi sinh 

 5 

Thuyết 
giảng 

Đọc tài liệu 
giảng viên 

giao 

1.1 Nguyên tắc chung trong chẩn đoán 
bệnh vi sinh vật 

a 1 

1.2 Các môi trường, hóa chất trong xét 
nghiệm vi sinh 

b 2 

1.3 Cơ chế tác động của kháng sinh và 
tính kháng kháng sinh ở vi sinh vật. 

c  1 

1.4 Kháng sinh đồ d 1 
2 Phương pháp thu, bảo quản mẫu 

bệnh phẩm và phân tích  
vi sinh bệnh học 

 10 

Seminar 

Kết hợp với 
phần thực 
hành, tìm 
hiểu thông 
tin thêm và 

báo cáo 

2.1 Thu mẫu – bảo quản mẫu bệnh phẩm  E 
 
 

2 

2.2 Quy trình kiểm nghiệm một số vi       

sinh vật 
G,h  

 Vibrio trên đối tượng thủy sản (tôm –        

cá) 
g1 2 

 Staphylococcus aureus trên người,  g2 2 

 Salmonella trên gia cầm g3 2 

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 Văn Hồng  
Cầm 

Giáo trình “xét   
nghiệm bệnh  

  Giáo viên √  
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bằng kỹ thuật   
vi sinh” 

2 HƯỚNG 
DẪN THỰC  
HÀNH KỸ  
THUẬT XÉT  
NGHIỆM VI  
SINH LÂM  
SÀNG 

Vi sinh y học 

 

2017 NHÀ 
XUẤT 
BẢN Y 

HỌC 
HÀ NỘI 

Elearning lớp  
học 

 √ 

 
8. Đánh giá kết quả học tập:  

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 
1 Kiểm tra (40%)  40% 
2 Chuyên cần/thái độ (10% )  10% 
3 Thi kết thúc học phần (50%) 

                   Vấn đáp 
 50% 

 
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

(Ký và ghi họ tên) 

 

 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
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