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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Ngành:  NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

Trình độ: Đại học 
 

1. Tên học phần: SINH LÝ ĐỘNG VẬT THỦY SINH                                    Mã học phần: 77022 
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: 

+ Mô tả được những biến đổi về trạng thái sinh lý của cơ thể cá, tôm khi tiếp xúc với môi trường có độc tố; 
+ Trình bày được những kiến thức và cơ sở lý luận về các hoạt động sinh lý của động vật thủy sản (cá và giáp xác); 
+ Phân tích được các yếu tố môi trường ảnh hưởng trạng thái sinh lý của động vật thủy sản (cá và giáp xác); 
+ Giải thích được cơ sở khoa học trong các ứng dụng thực tiễn sản xuất giống nhân tạo. 

- Về kỹ năng:  
 + Tính toán được các chỉ tiêu về sinh lý động vật thủy sản; 

+ Đề ra các biện pháp kỹ thuật chuyên môn để nâng cao năng suất nuôi. 
- Về thái độ: Ham học hỏi và tìm hiểu các ứng dụng của các nội dung học phần trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. 

6. Nội dung học phần 
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6.1. Mô tả vắn tắt 
Học phần này đề cập đến các nội dung sau: 
- Giới thiệu kiến thức đại cương về hoạt động sinh lý trên động vật thủy sản;  
- Nghiên cứu các hoạt động sinh lý trên cá và giáp xác như: sinh lý máu, sinh lý hô hấp, tiêu hóa và hấp thu, thận và sinh lý tiết niệu, 

hoạt động các tuyến nội tiết, trao đổi chất và năng lượng, sinh lý sinh sản, sự lột xác của giáp xác. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết  Mục tiêu cụ thể Hình thức  
dạy-học 

Nhiệm vụ  
sinh viên 

I. Mở đầu I.1 Đại cương về môn học 2 
 
 

- Kể ra được các phương pháp nghiên 
cứu về sinh lý trên động vật thủy sinh; 
- Nêu được mối liên hệ giữa học phần 
này với các học phần khác; 
- Trình bày được đối tượng và vai trò 
của học phần. 

 
- Thuyết giảng; 
- Nêu vấn đề. 
 

- Nghe giảng và tham 
gia trả lời câu hỏi để 
xây dựng bài; 
- Đọc chương mở đầu 
trong giáo trình [1]; 
 
 
 
- Đọc trước chương 
“Sinh lý máu” trong 
giáo trình [1], [2], [3] 
và [4].  

I.2 Đặc trưng cơ bản của 
cơ thể sống 

Trình bày được các đặc trưng cơ bản 
của một cơ thể sống: trao đổi chất, tính 
hưng phấn và khả năng phản xạ. 

I.3. Sự điều hòa chức 
năng của cơ thể sống. 

Trình bày được quá trình điều hòa các 
chức năng của cơ thể sống. 

II. Sinh lý 
máu 

II.1. Hệ thống tuần hoàn 
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- Mô tả được hình thái học của hệ 
thống tuần hoàn; 
- Trình bày được quá trình vận hành 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 

- Đọc chương “sinh lý 
máu” trong giáo trình 
[1]; 
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của hệ thống. - Thảo luận. 
 
 
 

- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 
 
 
Đọc trước chương 
“Sinh lý hô hấp” trong 
giáo trình [1], [3] và 
[4].  
 

II.2. Thành phần của máu 
 

- Trình bày được các thành phần cơ 
bản của máu cá; 
- Xác định được vai trò của các thành 
phần khác nhau của máu.  

II.3. Chức năng của máu  - Trình bày được chức năng cơ bản 
của máu cá; 
- Mô tả được sự thay đổi của máu khi 
bị ảnh hưởng bởi các chất độc. 

III. Sinh lý 
hô hấp 
 
 
 
 
 
 
 

III.1. Các khái niệm 
chung 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trình bày được các khái niệm về sinh 
lý hô hấp và phương pháp tính toán 
một số chỉ tiêu sinh lý hô hấp. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
 
 
 
 
 
 
 

- Đọc chương “sinh lý 
hô hấp” trong giáo 
trình [1]; 
- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 
 
 
 
Đọc trước chương 
“sinh lý tiêu hóa” trong 
giáo trình [1], [2], [3] 
và [4].  
 

III.2. Cơ chế hô hấp 
 
 
 

- Trình bày được sự vận động cơ giới 
của quá trình hô hấp; 
- Trình bày được cơ chế vận chuyển 
các chất khí trong quá trình hô hấp. 

III.3. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến hô hấp của cá 
 

- Trình bày được đặc tính sinh lý hô 
hấp của từng loài thủy sản; 
- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình hô hấp;  
- Đề ra các giải pháp quản lý môi 
trường nuôi phù hợp với đặc tính sinh 
lý hô hấp của từng loài. 
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IV. Sinh lý 
tiêu hóa 

IV.1. Cấu trúc ống tiêu 
hóa của cá và giáp xác 
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- Mô tả được cấu tạo cơ bản các thành 
phần trong ống tiêu hóa của cá và giáp 
xác; 
- Xác định được tính ăn của cá thông 
qua hình thái cơ quan tiêu hóa của cá, 
giáp xác.  

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Đọc chương “sinh lý 
tiêu hóa” trong giáo 
trình [1]; 
- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 
 
 
 
 Đọc trước chương 
“Thận, sinh lý tiết 
niệu”  trong giáo trình 
[1], [3] và [4]. 
 

IV.2. Quá trình tiêu hóa 
của cá và giáp xác 

Mô tả quá trình tiêu hóa cơ học và hóa 
học của từng bộ phận trong hệ thống 
tiêu hóa cá và giáp xác.  

IV.3. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự tiêu hóa 
của cá và giáp xác 
 

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình tiêu hóa của cá, giáp xác;  
- Đưa ra được giải pháp về quản lý cho 
ăn trong quá trình nuôi động vật thủy 
sản.  

V. Thận và 
sinh lý tiết 
niệu 
 
 
 
 
 
 

V.1. Cấu tạo và chức 
năng của thận cá sụn 

3 - Trình bày được cấu tạo và chức năng 
của thận cá sụn; 
- So sánh chức năng hoạt động của 
thận cá sụn biển và thận cá sụn nước 
ngọt. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
 

- Đọc chương “Thận và 
sinh lý tiết niệu” trong 
giáo trình [1]; 
- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 
 
Đọc trước chương 
“Trao đổi chất và năng 
lượng” trong giáo trình 
[1], [2] và [3]; 
 

V.2. Cấu tạo và chức 
năng của thận cá xương 

- Trình bày được cấu tạo và chức năng 
của thận cá xương biển và thận cá 
xương nước ngọt; 
- So sánh được cấu tạo, chức năng 
hoạt động của thận cá xương biển và  
thận cá xương nước ngọt. 
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V.3. Sự điều hòa ASTT 
không bằng con đường 
thận 

Trình bày được cơ chế điều hòa áp 
suất thẩm thấu (ASTT) ở một số cơ 
quan khác ngoài thận. 

Ôn lại các vấn đề chính 
trong 5 chương, chuẩn 
bị thi giữa học kỳ tuần 
sau. 

Kiểm tra 
giữa kỳ 

Các nội dung đã học 
trong 5 chương 

1 Kiểm tra kiến thức trong 5 chương đã 
học. 

Tự luận. Làm bài thi nghiêm 
túc. 

VI. Trao 
đổi chất và 
năng lượng 

VI.1. Trao đổi chất 2 Trình bày được quá trình trao đổi và 
chuyển hóa vật chất bên trong cơ thể 
động vật và giữa cơ thể với môi 
trường. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
 

- Đọc chương “Trao 
đổi chất và năng 
lượng” trong giáo trình 
[1]; 
- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 
 
Đọc trước chương 
“Tuyến nội tiết” trong 
giáo trình [1], [2] và 
[4]. 
 

VI.2. Trao đổi năng 
lượng 

Trình bày được quá trình trao đổi và 
chuyển hóa năng lượng bên trong cơ 
thể động vật và giữa cơ thể với môi 
trường. 

VI.3. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến quá trình trao 
đổi chất và năng lượng 

- Phân tích được các yếu tố môi trường 
ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất 
và năng lượng của tôm, cá; 
- Đề ra những giải pháp quản lý môi 
trường thích hợp cho tôm, cá nuôi. 

VII. Tuyến 
nội tiết 
 

VII.1. Khái niệm chung 3 
 
 

- Trình bày được những đặc tính của 
hormone; 
- Phân biệt được sự khác nhau giữa 
tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 

- Đọc chương “Tuyến 
nội tiết” trong giáo 
trình [1]; 
- Nghe giảng và thảo 

5 
 



 VII.2. Các tuyến nội tiết 
cơ bản trên cá 
 

- Trình bày được cấu tạo, cơ chế hoạt 
động của các tuyến nội tiết cơ bản trên 
cá; 
- Phân tích được vai trò của từng tuyến 
nội tiết trên cá; 
- Giải thích được cơ sở khoa học trong 
các ứng dụng thực tiễn sản xuất giống 
cá. 

  
 
 
 
 
 

luận tại lớp. 
 
 
 
 
 
 
 
Đọc trước chương 
“Sinh lý sinh sản” 
trong giáo trình [1], 
[2];  
- Làm các chuyên đề 
seminar.  

VII.3. Tuyến nội tiết trên 
giáp xác 

- Trình bày được cấu tạo, cơ chế hoạt 
động của các tuyến nội tiết cơ bản trên 
giáp xác; 
- Phân tích được vai trò của từng tuyến 
nội tiết trên giáp xác; 
- Giải thích được cơ sở khoa học trong 
các ứng dụng thực tiễn sản xuất giống 
giáp xác nhân tạo. 

VIII. Sinh 
lý sinh sản 
 
 
 
 
 

VIII.1. Một số khái niệm 
chung 
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- Nêu được một số khái niệm về sinh 
sản; 
- Tính toán được một số thông số cơ 
bản về sinh sản. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
 
 
 
 

- Đọc chương “Sinh lý 
sinh sản” trong giáo 
trình [1]; 
- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp. 
 
 
 

VIII.2. Các giai đoạn phát 
triển của tuyến sinh dục 

Trình bày được các giai đọan phát 
triển của tuyến sinh dục (TSD) cá. 

VIII.3. Sự điều khiển 
bằng hormone trong quá 

- Trình bày được cơ chế tác động của 
hormone trong quá trình phát triển của 
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trình phát triển của tuyến 
sinh dục 
 
 

 
 
 
 

TSD cá; 
- Giải thích được cơ sở khoa học của 
sản xuất nhân tạo cá bằng cách tiêm 
kích dục tố. 

 
 
 
 
 

 
 
Đọc trước chương “Lột 
xác của giáp xác” trong 
giáo trình [1] và [3].  

VIII.4. Các yếu tố ảnh 
hưởng đến quá trình sinh 
sản của cá 

Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình sinh sản của cá. 

IX. Lột xác 
của giáp 
xác 

IX.1. Cấu trúc vỏ của 
giáp xác 

2 Trình bày được thành phần cấu tạo và 
cấu trúc của vỏ giáp xác. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
 

- Đọc chương “Lột xác 
của giáp xác” trong 
giáo trình [1]; 
- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 

 
 
 
- Hoàn thành bài bài 
báo cáo Seminar để 
tuần sau báo cáo. 

IX.2. Các giai đoạn của 
chu kỳ lột xác 

- Liệt kê được các giai đoạn trong một 
chu kỳ lột xác của giáp xác; 
- Trình bày được sự biến đổi về cấu 
trúc vỏ trong các giai đoạn của chu kỳ 
lột xác. 
- Mô tả được sự biến đổi của vỏ và 
những thay đổi về sinh lý trong cơ thể 
trong chu kỳ lột xác trung gian. 

Thảo luận Tất cả các vấn đề đã học 
Các ứng dụng của nội 
dung học phần trong thực 
tiễn sản xuất. 

5 - Tổng kết, xác định lại trọng tâm các 
vấn đề chính trong học phần; 
- Vận dụng các kiến thức của học phần 
vào trong thực tiễn sản xuất. 

Thảo luận. Trình bày Seminar và 
tham gia thảo luận các 
vấn đề.  
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7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính:  

[1] Nguyễn Văn Tư, Giáo trình sinh lý cá và giáp xác, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, 2004. 
- Sách tài liệu tham khảo:  

[2] Đỗ Thị Thanh Hương, Giáo trình Sinh lý động vật thuỷ sinh, Đại học Cần Thơ, 2000. 
[3] Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Văn Tư, Một số vấn đề về sinh lý cá và giáp xác, NXB Nông nghiệp, 2010. 
[4] Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão, Giáo trình ngư loại học, NXB Nông nghiệp, TP.HCM, 2005. 

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): Kiểm tra lý thuyết 15 phút, tự luận, trả lời câu hỏi ngắn, bất kỳ trong thời gian học.  
- Kiểm tra giữa học phần (hệ số 2): Hình thức: tự luận, thời gian 50 phút, sau khi học xong chương V.  
- Thảo luận (hệ số 2): Một nhóm 3 - 5 SV trình bày báo cáo seminar về một ứng dụng của môn sinh lý trong nghề nuôi trồng thủy 

sản. Điểm được đánh giá: khả năng trình bày, khả năng hiểu vấn đề và nội dung quyển báo cáo.  
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 % điểm học phần.  
Hình thức: tự luận, thời gian 60 phút. 
9. Điểm đánh giá: 
Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần 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 
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   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 tham dự đầy đủ các buổi  báo cáo seminar. 

 
 TL. HIỆU TRƯỞNG              TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 
    TRƯỞNG KHOA 
 
 
 

                
 Nguyễn Vân Ngọc Phượng      Võ Minh Quế Châu     Giảng viên: Bùi Văn Mướp 

              
 
 

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