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UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Tiền Giang,  ngày 08  tháng 01  năm 2014 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, CÔNG NGHỆ SINH HỌC, KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

Trình độ: CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC  

 

1. Tên học phần: VI SINH ĐẠI CƯƠNG                Mã học phần: 11062 

2. Loại học phần: lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 2     

Lý thuyết: 30 tiết  

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: Không 

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức:  

+ Nhận biết được lịch sử phát triển của ngành vi sinh vật học; 

+ Trình bày được cấu tạo, đặc điểm sinh trưởng và phát triển, đặc điểm sinh lý và di truyền của vi sinh vật; 

+ Mô tả được các quá trình trao đổi chất của vi sinh vật; 

+ Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng – phát triển của vi sinh vật; 

+ Phân biệt được các nhóm vi sinh vật khác nhau; 

+ Phân tích vai trò và ứng dụng của vi sinh vật vào cuộc sống; 

+ Nhận biết được các kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu và kiểm nghiệm vi sinh vật. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng những kiến thức cơ bản về vi sinh vật học để có thể tiếp cận được nội dung của các học phần chuyên sâu liên quan đến 

lĩnh vực vi sinh trong công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm và khoa học cây trồng ở các học kỳ tiếp theo. 
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+ Có kỹ năng tư duy, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật; 

+ Có kỹ năng phân tích và ra quyết định lựa chọn phương pháp tối ưu nhất khi nhân giống và bảo quản vi sinh vật. 

- Về thái độ:  

+ Nhận thức rõ tầm quan trọng của vi sinh trong đời sống từ đó yêu thích môn học và tìm hiểu sâu hơn ứng dụng của lĩnh vực này 

trong đời sống. 

6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

Học phần “vi sinh đại cương” bao gồm 6 chương với các kiến thức như sau: 

- Chương I: Tổng quan về vi sinh vật học.  

- Chương II: Các nhóm vi sinh vật. 

- Chương III: Sinh lý học vi sinh vật. 

- Chương IV: Sinh trưởng và phát triển vi sinh vật. 

- Chương V: Di truyền học vi sinh vật. 

- Chương VI: Kỹ thuật cơ bản trong phân tích kiểm nghiệm vi sinh vật. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 

(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 

I. TỔNG 

QUAN 

VỀ VI 

SINH 

VẬT 

HỌC 

I.1 Giới thiệu 

I.2 Vi sinh vật và vi sinh vật học 

I.3 Lịch sử phát triển của vi sinh 

vật  học 

I.4 Vai trò của vi sinh vật trong 

tự nhiên và đối với đời sống con 

người 
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- Trình bày được khái niệm và đặc điểm 

chung của vi sinh vật; 

- Liệt kê những dấu mốc quan trọng 

trong quá trình ra đời ngành VSV học; 

- Xác định được vai trò của vi sinh vật 

trong tự nhiên và đời sống; 

- Phân tích được mối liên hệ giữa vi sinh 

vật học với các ngành học khác. 

- Thuyết giảng. 

- Trực quan. 

- Nêu vấn đề. 

- Đọc tài liệu [1] 

chương 1, tài liệu 

[2], chương 1. 

- Tham khảo tài 

liệu [8] 

 

II. CÁC II.1 Phân loại vi sinh vật 6 - Trình bày được các cách phân loại vi - Thuyết giảng. - Đọc trước giáo 
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NHÓM 

VI SINH 

VẬT 

II.2 Vi sinh vật nhân nguyên thủy 

(Prokaryotes) 

II.2.1 Vi khuẩn 

II.2.2 Xạ khuẩn 

II.2.3 Vi khuẩn lam 

II.2.4 Vi khuẩn cổ 

II.3. Vi sinh vật nhân thật 

(Eukaryotes) 

II.3.1 Vi nấm 

II.3.2 Một số nguyên sinh động 

vật 

II.3.3 Vi tảo 

II.4 Virus (Virut) 

II.4.1 Định nghĩa và lịch sử phát 

hiện virus 

II.4.2 Một số đặc tính của virus 

II.4.3 Hình thái và cấu trúc của 

virus 

II.4.4 Các hình thức sao chép ở 

virus  

sinh vật; 

- Viết được tên vi sinh vật theo cách ghi 

danh pháp quốc tế; 

- Nêu được khái niệm, đặc điểm chung 

của vi sinh vật nhân nguyên, nhân thật, 

virus; 

- Mô tả được hình thái, cấu tạo, phân bố, 

cách sinh sản của vi khuẩn, nấm men, 

nấm mốc, virus; 

- Phân biệt được các nhóm vi sinh vật (vi 

khuẩn, nấm men, nấm mốc); các nhóm 

vi khuẩn (vi khuẩn thật, xạ khuẩn, vi 

khuẩn lam và vi khuẩn nguyên thủy); 

- Nêu được những ứng dụng vi sinh vật 

vào thực tiễn sản xuất và cuộc sống; 

- Giải thích được lý do xếp một số 

nguyên sinh động vật và vi tảo vào nhóm 

vi sinh vật. 

 

- Trực quan. 

- Nêu vấn đề. 

- Thảo luận 

trình chính [1] 

chương 2, 3, 4; - 

- Tham khảo [2], 

chương 2, 3, 4; 

tài liệu [4]; [5]; 

[7].  

- Thảo luận. 

 

III. SINH 

LÝ HỌC 

VI SINH 

VẬT 

III.1 Dinh dưỡng vi sinh vật 

 III.1.1 Nhu cầu dinh dưỡng của 

vi sinh vật 

III.1.2 Cơ chế vận chuyển các 

chất vào tế bào vi sinh vật 
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- Trình bày và giải thích được nhu cầu 

dinh dưỡng (cacbon, nitơ, khoáng và 

chất sinh trưởng) của vi sinh vật; 

- Mô tả được các con đường vận chuyển 

chất dinh dưỡng vào tế bào vi sinh vật; 

- Thuyết giảng 

- Trực quan 

- Đọc trước giáo 

trình chính [2], 

chương 5; tài liệu 

[1], chương 5, 6; 

- Tham khảo tài 
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III.1.3 Môi trường nuôi cấy vi 

sinh vật 

III.2 Trao đổi chất và năng lượng 

III.2.1 Trao đổi năng lượng  

III.2.2 Trao đổi chất 

- Nhận biết được đặc điểm dinh dưỡng 

và các dạng môi trường dùng nuôi cấy vi 

sinh vật; 

- Ứng dụng các quá trình trao đổi chất và 

năng lượng của vi sinh vật vào thực tế. 

liệu [3], chương 

3, tài liệu [7]. 

 

IV.  SINH 

TRƯỞNG 

VÀ 

PHÁT 

TRIỂN 

CỦA VI 

SINH 

VẬT 

IV.1 Khái niệm  

IV.2 Mẫu lý thuyết về sinh 

trưởng và phát triển 

IV.3 Đường cong sinh trưởng của 

vi sinh vật 

IV.4 Các kỹ thuật nuôi cấy đặc 

biệt 

IV.5 Các phương pháp xác định 

sự sinh trưởng và phát triển 

IV.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự sinh trưởng và phát triển của 

vi sinh vật  

IV.6.1 Các yếu tố vật lý 

IV.6.2 Các yếu tố hóa học 

IV.6.3 Các yếu tố sinh học 
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- Trình bày và phân biệt được sự sinh 

trưởng và sự phát triển của  vi sinh vật; 

- Tính toán được các thông số liên quan 

đến sự phát triển thời gian thế hệ, số lần 

phân chia; 

- Ứng dụng đường cong tăng trưởng 

trong nhân giống và bảo quản vi sinh 

vật; 

- Trình bày được ưu và nhược điểm của 

các phương pháp nuôi cấy; 

- Liệt kê các hệ thống nuôi cấy vi sinh 

vật; 

- Trình bày được các phương pháp xác 

định sự sinh trưởng và phát triển của vi 

sinh vật; 

- Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình nuôi cấy như vật lý, hóa học, 

sinh học. 

- Thuyết giảng. 

- Trực quan. 

- Nêu vấn đề. 

- Đọc trước giáo 

trình chính [2], 

chương 6.  

 

 

 

 

 

 

 

V. DI 

TRUYỀN 

V.1 Đặc điểm chung về di truyền 

của vi sinh vật 
1 

- Nêu được khái niệm về di truyền vi 

sinh vật; 

- Thuyết giảng. 

- Trực quan. 

- Đọc giáo trình 

chính [1], 
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HỌC VI 

SINH 

VẬT 

V.2 Di truyền ở virus 

V.3 Di truyền ở vi khuẩn 

V.3.1 Hiện trượng biến nạp 

V.3.2 Hiện tượng tải nạp 

V.3.3 Hiện tượng tiếp hợp 

V.4 Di truyền ở vi sinh vật nhân 

thật 

V.5 Đột biến và phát sinh đột 

biến 

- Phân biệt được ba hiện tượng di truyền 

ở vi khuẩn; 

- Mô tả được quá trình di truyền ở virus 

và các quá trình đột biến; 

- Trình bày được sự di truyền ở vi sinh 

vật nhân thật. 

 

 chương 9; tài liệu 

[2] chương 7; 

- Tham khảo tài 

liệu [3] chương 

4. 

 

VI. MỘT 

SỐ KỸ 

THUẬT 

CƠ BẢN 

TRONG 

PHÂN 

TÍCH 

KIỂM 

NGHIỆM 

VI SINH 

VẬT  

VI.1 Kỹ thuật lấy mẫu và pha 

loãng mẫu  

VI.2 Một số kỹ thuật vô trùng  

VI.3 Môi trường dinh dưỡng đặc 

trưng 

VI.4 Các phương pháp cấy vi 

sinh vật  

VI.5. Phân lập giống thuần khiết 

VI.6 Các phương pháp định 

lượng vi sinh vật 
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- Nêu được kỹ thuật lấy mẫu phân tích vi 

sinh vật; 

- Trình bày được các kỹ thuật vô trùng 

trong nghiên cứu vi sinh vật, phương 

pháp định lượng vi sinh vật; 

- Liệt kê được một số loại môi trường 

nuôi cấy ứng với nhóm vi sinh vật tương 

ứng; 

- Nêu được các nguyên tắc cấy vi sinh vật; 

- Xác định được quy trình phân lập vi 

sinh vật; 

- Tính toán được số lượng vi sinh vật 

trong mẫu phân tích. 

- Thuyết giảng. 

- Nêu vấn đề. 

- Trực quan. 

 

- Tham khảo tài 

liệu [5], [6]. 

 

TỔNG 

HỢP VÀ 

THẢO 

Ứng dụng các nhóm vi sinh vật 

trong thực phẩm, y dược, nông 

nghiệp, môi trường, thủy sản. 

4 

- Trình bày được một số vi sinh vật quen 

thuộc có tính ứng dụng cao ở các lĩnh 

vực thực phẩm, y dược, nông nghiệp, 

- Thảo luận 

 

- Tổng hợp và 

đọc các tài liệu 

có liên quan đến 
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LUẬN môi trường, thủy sản; 

- Ứng dụng các nhóm vi sinh vật trong 

thực tiễn sản xuất. 

 

chủ đề. 

- Chia nhóm báo 

cáo. 

- Thảo luận. 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  

[1]. Nguyễn Lân Dũng - Nguyễn Đình Quyến - Phạm Văn Ty, Vi sinh vật học, NXB Giáo dục, 2009. 

[2]. Đặng Thị Hoàng Oanh, Giáo trình vi sinh đại cương. Đại học Cần Thơ, 2008. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 

[3]. Hoàng Hải - Dương Ngọc Thành, Giáo trình vi sinh vật đại cương, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, NXB Nông nghiệp, 2008. 

[4]. Lê Xuân Phương, Vi sinh vật công nghiệp, NXB Xây Dựng - Hà Nội, 2001. 

[5]. Trần Linh Thước, Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm, NXB Giáo dục, 2006. 

[6]. Harley Prescott, Laboratory Exercises in Microbiology, Fifth Edition, The McGraw−Hill Companies, 2002. 

- Các Website: 

[7]. http://www.austincc.edu/rohde/noteref.htm 

[8]. http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/lifescience/generalbiology/microbiology/BriefHistory/BriefHistory.htm 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40 % điểm học phần  

- Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1):  

+ Số lần kiểm tra: 1; 

+ Hình thức: trắc nghiệm; 

+ Nội dung: chương I, chương II; 

+ Thời lượng: 30 phút; 

+ Thời điểm: kết thúc chương II. 

- Nhận thức, thái độ tham gia thảo luận (hệ số 1): đánh giá khả năng hiểu của sinh viên đối với bài báo cáo, thái độ tham gia thảo luận.   

- Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2):  

+ Hình thức: trắc nghiệm + tự luận; 

+ Nội dung: chương III, chương IV, chương VI; 

http://www.austincc.edu/rohde/noteref.htm
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/lifescience/generalbiology/microbiology/BriefHistory/BriefHistory.htm
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+ Thời lượng: 50 phút; 

+ Thời điểm: kết thúc chương VI. 

8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 % điểm học phần  

Hình thức trắc nghiệm + tự luận; thời lượng: 60 phút. 

9. Điểm đánh giá: 

Điểm đánh giá quá trình được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. 

Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A
+
  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B
+
 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C
+
      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D
+
    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

 Sinh viên phải tham gia một nhóm thảo luận và sưu tập các tài liệu đã được hướng dẫn; không được vắng mặt trong buổi báo cáo thảo 

luận, không đến lớp muộn quá 15 phút, nếu vi phạm sẽ không được vào lớp trong buổi học đó. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG         

     TRƯỞNG KHOA               TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

          (đã ký)                                                                     (đã ký)  

 

     Nguyễn Vân Ngọc Phượng                                      Đoàn Thị Ngọc Thanh  Giảng viên 1: Đoàn Thị Ngọc Thanh (đã ký) 

                       Giảng viên 2: Nguyễn Văn Thành (đã ký) 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 

- Lưu: VP khoa (file + bản in). 


