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

    Tiền Giang,  ngày     tháng    năm 2013 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

NGÀNH: TẤT CẢ CÁC NGÀNH 

            TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG + ĐẠI HỌC 
 

 

1. Tên học phần: CON NGƢỜI VÀ MÔI TRƢỜNG                                                                         Mã học phần: 11902  

2. Loại học phần: Lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 02, phân bổ cụ thể tiết theo hình thức học tập: 

- Lý thuyết:  30  tiết  

4. Các học phần tiên quyết, học trƣớc trong chƣơng trình: Không. 

5. Mục tiêu chung 

 -  Về kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc các vấn đề về môi trƣờng đƣơng đại toàn cầu;  

+ Nhận biết đƣợc các kiến thức cơ bản về môi trƣờng, những nguyên lý cơ bản của sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi 

trƣờng, nguyên nhân và hậu quả của sự phát triển dân số, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên của con ngƣời, sự ô nhiễm môi trƣờng 

và biến đổi khí hậu toàn cầu; 

+ Giải thích đƣợc mối tƣơng quan giữa tác động của con ngƣời đối với những vấn đề môi trƣờng hiện nay; 

+ Dự đoán đƣợc cần có sự thay đổi về khoa học và công nghệ để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng trong 

tƣơng lai (Kịch bản biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho Việt Nam năm 2100 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng). 
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-  Về kỹ năng: 

+ Phân tích đƣợc nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trƣờng, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trƣờng, hiệu ứng nhà kính, suy giảm tầng 

ôzôn, mƣa axít; các vấn đề môi trƣờng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay;  

+ Tích hợp giữa kiến thức cơ bản về môi trƣờng với thực tế và tƣ duy.  

-  Về thái độ: 

+ Thể hiện sự yêu thích, đam mê tìm hiểu các vấn đề liên quan đến môi trƣờng; 

+ Có thái độ tích cực về mối quan hệ tác động qua lại giữa con ngƣời và môi trƣờng; 

+ Thể hiện đƣợc ý thức và năng lực hành động trong việc bảo vệ môi trƣờng tự nhiên, tham gia tích cực bảo vệ môi trƣờng, vận động 

ngƣời khác cùng tham gia bảo vệ môi trƣờng sống. 

6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

  Nội dung học phần Con ngƣời và môi trƣờng hƣớng đến những kiến thức nhƣ sau: 

 - Các chức năng và thành phần cơ bản của môi trƣờng. Nhiệm vụ của khoa học môi trƣờng đối với những vấn đề lớn về môi trƣờng 

hiện nay. 

 - Các nguyên lý cơ bản của Sinh thái học và Khoa học môi trƣờng 

 - Dân số học và sự phát triển dân số. 

 - Nhu cầu của con ngƣời về lƣơng thực, thực phẩm, nhà ở; nhu cầu về văn hóa - xã hội; công nghiệp hóa, đô thị hóa và các hoạt động 

nhằm thỏa mãn nhu cầu của con ngƣời. 

 - Tài nguyên và tác động của con ngƣời đối với môi trƣờng. 

 - Ô nhiễm môi trƣờng và sự biến đổi khí hậu. 

 - Phƣơng hƣớng và chƣơng trình hành động bảo vệ môi trƣờng. 
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6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Chƣơng Nội dung chi tiết Số tiết  Mục tiêu cụ thể Hình thức  

dạy-học 

Nhiệm vụ  

sinh viên 

I.  

 MỞ ĐẦU  

 

 

 

I.1  Môi trƣờng 

I.1.1. Khái niệm  

I.1.2. Các thành phần cơ bản của 

môi trƣờng 

I.1.3. Chức năng của môi trƣờng 

I.2 Khoa học môi trƣờng  

I.2.1. Định nghĩa 

I.2.2. Đối tƣợng và nhiệm vụ 

nghiên cứu 

I.2.3. Mối quan hệ giữa môn học 

Con ngƣời và môi trƣờng với 

các ngành khoa học khác 

I.3. Những vấn đề về môi trƣờng 

hiện nay 

- KT kiến thức, nội dung sinh 

viên đã đƣợc tiếp thu. 

02 - Phát biểu đƣợc một số khái niệm về 

môi trƣờng, định nghĩa môi trƣờng, khoa 

học môi trƣờng; 

- Liệt kê đƣợc các vấn đề lớn về môi 

trƣờng hiện nay cần quan tâm; 

- Nhận biết đƣợc các thành phần và các 

chức năng cơ bản của môi trƣờng; 

- Nhận biết đƣợc các mối quan hệ giữa 

môn học Con ngƣời và môi trƣờng với 

các ngành khoa học khác; 

- Nhận biết đƣợc hậu quả tác động của 

con ngƣời đối với môi trƣờng sống nhẳm 

định hƣớng trong suy nghĩ, hành động;  

- Xác định đƣợc đối tƣợng và nhiệm vụ 

nghiên cứu của môi trƣờng. 

- Thuyết giảng 

- Thảo luận  

- Trực quan 

- Tƣ vấn 

phƣơng pháp 

học tập 

Nghiên cứu mục 

tiêu chƣơng 1 tài 

liệu [1].  

- Tham khảo tài 

liệu [3], [4], [7]. 

- Nghe giảng. 

- Thảo luận. 

- Trả lời các câu 

hỏi hệ thống bài. 

II.  

NHỮNG 

NGUYÊN 

LÝ CƠ 

BẢN CỦA 

SINH THÁI 

HỌC VÀ 

II.1. Sinh vật và môi trƣờng 

II.1.1. Nhân tố sinh thái 

II.1.2. Qui luật sinh thái 

II.1.3. Ảnh hƣởng của các nhân 

tố sinh thái lên sinh vật và sự 

thích nghi của sinh vật. 

II.2  Quần thể sinh vật 

II.2.1 Định nghĩa 

8  - Phát biểu đƣợc khái niệm nhân tố sinh 

thái; định nghĩa hệ sinh thái, quần thể, 

quần xã sinh vật; 

- Nhận biết đƣợc ảnh hƣởng của các 

nhân tố sinh thái lên sinh vật và sự thích 

nghi của sinh vật đối với môi trƣờng, các 

đặc trƣng cơ bản của quần thể, quần xã 

- Thuyết giảng 

- Trực quan 

 

Nghiên cứu mục 

tiêu chƣơng 2 tài 

liệu [1].   

- Nghiên cứu tài 

liệu về nội dung  

học [1], [2],[9]. 
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KHOA 

HỌC MÔI 

TRƢỜNG 

II.2.2 Những đặc trƣng cơ bản 

của quần thể 

II.2.3. Mối quan hệ của các cá 

thể trong quần thể 

II.3. Quần xã sinh vật 

II.3.1. Khái niệm 

II.3.2. Đặc trƣng cơ bản của 

quần xã sinh vật 

II.3.3. Diễn thế sinh thái của 

quần xã sinh vật 

II.3.4. Mối quan hệ giữa các loài 

trong quần xã 

II.4. Hệ sinh thái 

II.4.1. Định nghĩa 

II.4.2. Cấu trúc của hệ sinh thái 

II.4.3. Dòng năng lƣợng và sự 

chuyển hóa vật chất trong hệ 

sinh thái 

II.4.4. Chu trình sinh địa hóa 

sinh vật; 

- Phân loại đƣợc các diễn thế sinh thái 

của quần xã sinh vật; 

- Giải thích đƣợc các qui luật sinh thái, 

dòng năng lƣợng và sự chuyển hóa vật 

chất trong hệ sinh thái; 

- Phân biệt đƣợc các mối quan hệ sinh 

thái trong quần thể, quần xã sinh vật; 

- Mô tả đƣợc cấu trúc của các hệ sinh 

thái; 

 - Nêu đƣợc khái niệm chuỗi thức ăn , 

lƣới thức ăn, bậc dinh dƣỡng; 

- Phân biệt đƣợc chu trình sinh địa hóa 

hoàn hảo và không hoàn hảo. 

- Nghe giảng. 

- Tham gia thảo 

luận. 

- Trả lời các câu 

hỏi hệ thống bài, 

kiểm tra bài của 

giảng viên. 

  

III.  

DÂN SỐ 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

DÂN SỐ 

III.1. Dân số 

III.1.1. Khái niệm 

III.1.2. Tháp dân số 

II.2. Phát triển dân số 

III. Dân số, tài nguyên và môi 

trƣờng 

3 - Phân biệt đƣợc các khái niệm: dân cƣ, 

dân số, quy mô dân số, phân bố dân số 

và cơ cấu dân số; 

- Phân tích đƣợc cơ cấu tuổi và giới tính 

của dân số bằng hình học (các loại tháp 

dân số); 

- Tóm tắt đƣợc lịch sử phát triển dân số. 

- Trình bày đƣợc sự gia tăng dân số gây 

ra sức ép đối với các vấn đề tài nguyên 

- Thuyết giảng 

- Trực quan 

  

 Nghiên cứu mục     

tiêu chƣơng 3 tài 

liệu [1]. 

 - Nghiên cứu tài 

liệu về nội dung 

học [1], [2]. 

 - Nghe giảng. 

 - Tham gia thảo 

luận.  
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và môi trƣờng.  

IV.  

NHU CẦU 

VÀ CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

THỎA 

MÃN NHU 

CẦU CỦA 

CON 

NGƢỜI 

IV.1. Nhu cầu về lƣơng thực – 

thực phẩm 

IV.2. Nhu cầu về nhà ở 

IV.3. Đô thị hóa và công nghiệp 

hóa    

IV.4. Nhu cầu về đời sống văn 

hóa và xã hội của con ngƣời 

2 - Nhận biết đƣợc tác động môi trƣờng 

đối với các nền sản xuất nông nghiệp, 

đặc biệt là Cách mạng Xanh 

- Nhận biết đƣợc hoạt động nhằm  thỏa 

mãn nhu cầu của con ngƣời gây tác động 

đến môi trƣờng; 

-  Trình bày đƣợc các vấn đề môi trƣờng 

và xã hội liên quan đến công nghiệp hóa 

và đô thị hóa; 

- Phân biệt đƣợc các loại di sản văn hóa. 

- Thuyết giảng 

- Thảo luận 

 

- Nghiên cứu mục 

tiêu chƣơng 4 tài 

liệu [1], tài liệu 

tham khảo [5], 

[6]. 

- Tham gia thảo 

luận.  

Trả lời các câu 

hỏi hệ thống bài, 

kiểm tra bài của 

giảng viên. 

V.  

TÀI 

NGUYÊN 

THIÊN 

NHIÊN 

V.1. Khái quát về tài nguyên 

thiên nhiên 

V.2. Tài nguyên đất 

V.3. Tài nguyên nƣớc 

V.4. Tài nguyên khoáng sản 

V.5. Tài nguyên năng lƣợng 

V.6. Tài nguyên rừng 

V.7. Tài nguyên thiên nhiên sinh 

học 

6 - Phát biểu đƣợc khái niệm tài nguyên; 

- Phân loại đƣợc tài nguyên thiên nhiên; 

- Trình bày đƣợc vai trò, hiện trạng và 

giải pháp bảo vệ tài nguyên đất, nƣớc, 

khoáng sản, năng lƣợng,rừng và tài 

nguyên thiên nhiên sinh học. 

- Thuyết giảng 

- Thảo luận 

  

Nghiên cứu mục 

tiêu chƣơng 5 tài 

liệu [1].  

- Đọc tài liệu [1], 

[3], [7], [8]; làm 

đề cƣơng thảo 

luận theo phân 

công. 

- Tham gia thảo 

luận. 
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VI. 

 Ô NHIỄM 

MÔI 

TRƢỜNG 

VÀ BIẾN 

ĐỔI KHÍ 

HẬU 

VI.1. Ô nhiễm môi trƣờng  đất 

VI.2. Ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

VI.3. Ô nhiễm môi trƣờng không 

khí 

VI.4. Ô nhiễm môi trƣờng tiếng 

ồn  

VI.5. Ô nhiễm phóng xạ 

VI.6. Ô nhiễm chất thải rắn  

VI.7. Ô nhiễm nhiệt 

VI.8. Ô nhiễm văn hóa, xã hội 

VI.9. Biến đổi khí hậu 

6 - Phát biểu đƣợc các khái niệm về ô 

nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, 

ô nhiễm tiếng ồn, phóng xạ và chất thải 

rắn, ô nhiễm nhiệt, văn hóa-xã hội và 

Biến đổi khí hậu;  

- Phân loại đƣợc nguồn gốc, tác nhân, 

hậu quả ô nhiễm và giải pháp khắc phục 

ô nhiễm; 

- Giải thích đƣợc nguyên nhân, hậu quả  

gây ô nhiễm, đề ra giải pháp khắc phục 

và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Thuyết giảng 

- Thảo luận 

 

- Nghiên cứu 

mục tiêu chƣơng 

6 tài liệu [1]. 

Đọc tài liệu [1], 

[2], [3], [4]; làm 

đề cƣơng thảo 

luận theo phân 

công. 

- Tham gia thảo 

luận. 

 

VII. 

PHƢƠNG 

HƢỚNG 

VÀ 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

HÀNH 

ĐỘNG 

BẢO VỆ 

MÔI 

TRƢỜNG 

VII.1. Hiện trạng môi trƣờng thế 

giới 

VII.1. Hiện trạng môi trƣờng ở 

Việt Nam. 

VII.3. Phƣơng hƣớng và chƣơng 

trình hành động bảo vệ môi 

trƣờng. 

3 - Nhận biết đƣợc hiện trạng môi trƣờng 

hiện nay; 

- Trình bày các giải pháp bảo vệ môi 

trƣờng và nhận biết một số Nghị định 

quốc tế quan trọng về môi trƣờng;  

- Tích hợp đƣợc kiến thức môi trƣờng, tƣ 

duy và hành động vào thực tiễn BVMT. 

- Thảo luận 

- Thuyết giảng 

- Nghiên cứu 

mục tiêu chƣơng 

7 tài liệu [1]. 

- Tham khảo tài 

liệu [1], [2], [3]. 

- Tham gia thảo 

luận.  

 Ôn tập cuối khóa  Ôn tập, giải đáp thắc mắc, hệ thống bài. Thuyết giảng Nêu ý kiến, yêu 

cầu giải đáp nội 

dung  thắc mắc. 

7. Tài liệu học tập: 
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- Sách, giáo trình chính:  

[1].  Bộ môn Khoa học môi trƣờng, Trƣờng Đại học Tiền Giang, Tập bài giảng Con người và môi trường, 2013. 

- Sách, tài liệu tham khảo: 

[2]. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, Con người và môi trường, Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp.HCM, 2006. 

[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam đến năm 2100, Hà Nội, 2009. 

[4]. Lê Huy Bá, Môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Tp.HCM, 2004. 

[5]. Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phƣơng Loan, Giáo trình Môi trường và con người, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 

2010. 

[6]. Hoàng Hƣng, Nguyễn Thị Kim Loan, Con người và môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Tp.HCM, 2005. 

[7]. Lƣu Đức Hải, Cơ sở Khoa học môi trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009. 

[8]. Lê Văn Khoa, Giáo trình Con người và môi trường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011. 

[9]. Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo,  Sinh thái học và Bảo vệ môi trường Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2003. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

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

- Kiểm tra thƣờng xuyên: (hệ số 1)  

+ Hình thức: trắc nghiệm. 

+ Thời lƣợng: 15 phút. 

+ Thời điểm: cuối chƣơng 2.  

-  Thảo luận: (hệ số 1). 

+ Hình thức: báo cáo nhóm. 

+ Thời lƣợng: 15 phút mỗi nhóm. 

+ Thời điểm: cuối mỗi chƣơng. 

-  Thi giữa học phần: (hệ số 2).  

+ Hình thức: trắc nghiệm. 

+ Thời gian: 45 phút.  

+ Thời điểm: cuối chƣơng 5. 
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8.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 60 % điểm học phần 

+ Hình thức: trắc nghiệm. 

+ Thời gian: 60 phút.  

+ Thời điểm: cuối học kỳ. 

9. Điểm đánh giá: 

Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần đƣợc 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 tƣơng ứng. 

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

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

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

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

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

   b) Loại không đạt:               Dƣới 4,0 tƣơng ứng với  F 

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

Sinh viên cần phải thực hiện đầy đủ những quy định trong Quy chế giảng dạy đại học theo học chế tín chỉ, những quy định trong đề 

cƣơng chi tiết học phần. Sinh viên phải tham gia một nhóm học tập và sƣu tập đủ các tài liệu đã hƣớng dẫn; không đƣợc vắng mặt các buổi 

xemina; trong suốt thời gian học học phần sinh viên không tham gia thảo luận, không trả lời câu hỏi hoặc có 3 lần trả lời câu hỏi sai; không 

đến lớp muộn quá 15 phút. 

 

       TL HIỆU TRƢỞNG             TRƢỞNG BỘ MÔN            NGƢỜI BIÊN SOẠN 

         TRƢỞNG KHOA  
             Giảng viên Bộ môn Khoa học môi trƣờng 
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