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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    tháng   năm 2013 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành:  NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
Trình độ: Đại học, Cao đẳng 

 

1. Tên học phần: THỰC VẬT THỦY SINH                                  Mã học phần: 77042 

2. Loại học phần: Lý thuyết-thực hành 

3. Số tín chỉ: 2   

- Lý thuyết:                      20     tiết  
- Thực hành, thí nghiệm: 20     tiết  

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

- Học phần học trước: Sinh học đại cương A1 

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức:  
+ Trình bày được hình thái, phân loại và vai trò của một số loài tảo thường gặp, các loài thực vật thủy sinh bậc cao thường gặp; 

nhận biết được tầm quan trọng của tảo trong nuôi trồng thủy sản.  
+ Biết cách thu mẫu và phân tích được thực vật thủy sinh về định tính và định lượng. 

- Về kỹ năng:  
+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ dùng để thu mẫu, phân tích mẫu.  
+ Thực hiện chính xác thao tác định tính và định lượng tảo.  



 2

- Về thái độ: Có tinh thần học hỏi và tìm tòi các ứng dụng của tảo trong đời sống; có thái độ nghiêm túc và tư duy chính xác trong 
nghiên cứu. 

6. Nội dung học phần 

6.1. Mô tả vắn tắt 

Phần lý thuyết: giới thiệu đại cương về thực vật thủy sinh; phân loại và giới thiệu một số ngành tảo thường gặp; đặc điểm sinh lý và 
sinh sản, phân loại và vai trò một số ngành tảo, thực vật thủy sinh bậc cao và một số loài tảo độc; vai trò của thực vật thủy sinh đối với nuôi 
trồng thủy sản. 

Phần thực hành: thực hiện các phương pháp thu mẫu và cố định mẫu, quan sát thành phần thủy sinh thực vật trong ao, hồ về mặt định 
tính và định lượng. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Phần lý thuyết 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) 

Mục tiêu cụ thể Hình thức  
dạy-học 

Nhiệm vụ  
sinh viên 

I.1 Giới thiệu, lịch sử nghiên 
cứu 

- Trình bày được tổng quan thực vật thủy 
sinh, mối quan hệ giữa học phần này và 
các học phần chuyên ngành khác, thức 
ăn tự nhiên cho thủy sản. 

- Ghi nhớ lịch sử nghiên cứu của thực 
vật thủy sinh. 

I. Đại 
cương về 
tảo 

I.2. Hình thái và cấu tạo chung 

1 

 

- Nêu được các dạng hình thái đặc trưng 
của thực vật thủy sinh – tảo và thực vật 
bậc cao thủy sinh. 

- Nêu được cấu tạo chung của TVTS. 

- So sánh các hình thái và cấu tạo của 

Thuyết giảng, 
trực quan 

Nghe giảng  

Thảo luận tại lớp  
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TVTS và các sinh vật khác. 

I.3. Hình thức dinh dưỡng - Nêu được sự khác biệt giữa các hình 
thức dinh dưỡng. 

- Nhận biết vai trò của TVTS trong chuỗi 
thức ăn thủy vực. 

I.4. Phương thức sinh sản 

1 

 

- Nhận biết và so sánh các hình thức sinh 
sản sinh dưỡng, sinh sản vô tính và sinh 
sản hữu tính. 

- Nêu được các giai đoạn sinh sản hữu 
tính trong vòng đời của TVTS. 

- Giải thích được tầm quan trọng của 
nghiên cứu phương thức sinh sản của 
thực vật thủy sinh. 

I.5. Ảnh hưởng của môi trường  

 

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng 
đến sự sinh trưởng và phát triển của 
TVTS 

- Vận dụng kiến thức trong nuôi cấy các 
loài tảo 

I.6. Giá trị và tác hại của thực 
vật thủy sinh 

- Hiểu được vai trò của TVTS trong thủy 
vực, trong đời sống cũng như trong nuôi 
trồng thủy sản 

- Nêu được tên của một số loài tảo có giá 
trị và một số loài tảo gây độc 

I.7. Phân loại tảo 

1.5 

- Nêu được những cơ sở khoa họcdùng 

Thuyết giảng 

Thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn tập chương I 

 

 

Đọc tài liệu [1], 
[2], [7]. [8], [9] 
phần tảo lam 
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phân loại tảo. Nêu được tên khoa học các 
ngành tảo và các lớp tảo thường gặp.  

-Phân tích nguyên nhân tiến hoá các của 
các loài thực vật thủy sinh 

II.1. Đặc điểm chung - Nêu được đặc điểm chung của tảo lam 

- Nhận biết đặc điểm nổi bật của tảo lam 
để phân biệt với các ngành tảo khác 

II.2. Hình thái, cấu tạo tế bào Mô tả được hình thái đặc trưng, cấu tạo 
và vai trò của các loại tế bào trong ngành 
tảo lam. 

II.3. Hình thức sinh sản, vòng 
đời 

1 

Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng ở 
tảo lam. 

II.4. Sinh học tảo lam, phân bố Xác định được các điều kiện sinh trưởng 
của tảo lam, ứng dụng trong nuôi trồng 
tảo. 

II.5. Phân loại Trình bày được các bộ trong ngành này, 
phân biệt giữa các bộ  

II. Ngành 
tảo lam 

II.6. Giá trị của tảo lam, một 
số loài đặc trưng 

- Thảo luận 

1 

- Liên hệ được sinh lý của các loài tảo 
với vai trò của chúng trong thiên nhiên . 

- Kể ra được một số ứng dụng của tảo 
lam trong đời sống, kể tên được một số 
loài tảo lam có giá trị 

Thuyết giảng 

Trực quan 

Thảo luận 

Nghe giảng  

Thảo luận tại lớp 

 

Chia 8 nhóm 
trình bày báo cáo 
chuyên đề.  

1 Nhóm trình 
bày đọc tài liệu 
và chuẩn bị bài 
gửi cho giảng 
viên và 1 nhóm 
phản biện trước 2 
ngày học của 
tuần kế tiếp.  

 

Trả lời câu hỏi 
ôn chương II  

Đọc tài liệu [1], 
[2], [7]. [8], [9] 
phần tảo mắt 

III. Tảo III.1. Đặc điểm chung 1 Nhận biết đặc điểm nổi bật để phân biệt Thuyết giảng Nhóm 1 trình 
bày báo cáo 
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với các ngành tảo khác 

III.2. Hình thái, cấu tạo tế bào - Mô tả được hình thái đặc trưng của các 
loại tế bào trong ngành  

- Giải thích được cấu tạo của một tế bào 
tảo mắt 

III.3. Hình thức sinh sản, vòng 
đời 

Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng, 
chủ yếu và thời gian tồn tại của hình 
thức đó trong vòng đời tảo. 

III.4. Sinh học tảo mắt, phân 
bố 

Xác định được các điều kiện sinh trưởng 
của tảo mắt, ứng dụng trong nuôi trồng 
tảo. 

III.5. Phân loại Trình bày được các bộ trong ngành này, 
phân biệt giữa các bộ. 

Thảo luận mắt 

III.6. Ý nghĩa thực tiễn 

Tổng kết 

- Kể ra được một số ứng dụng của tảo 
trong đời sống,  

- Liên hệ được vai trò và tác hại của tảo 

- Lựa chọn loài tảo phù hợp cho mục 
đích gây nuôi làm thức ăn cho ấu trùng 
thủy sản. 

Thảo luận 

 

chuyên đề 

Nhóm 2 phản 
biện chính 

Cả lớp thảo luận. 

 

 

 

 

 

 

Trả lời câu hỏi 
ôn tập chương III 

Đọc tài liệu [2], 
[3], [7]. [8], [9] 
phần tảo giáp 

IV.1. Đặc điểm chung Nhận biết đặc điểm nổi bật và khác biệt 
để phân biệt với các ngành tảo khác. 

IV. Tảo 
giáp 

IV.2. Hình thái, cấu tạo tế bào 

1 

Mô tả được hình thái đặc trưng của các 
loại tế bào trong ngành.  

Thảo luận Nhóm 2 trình 
bày báo cáo 
chuyên đề 

Nhóm 3 phản 
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IV.3. Hình thức sinh sản, vòng 
đời 

Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng, 
chủ yếu và thời gian tồn tại của hình 
thức đó trong vòng đời tảo 

IV.4. Sinh học tảo, phân bố Giải thích được các điều kiện sinh 
trưởng của tảo giáp, ứng dụng trong 
quản lý nước ao nuôi thủy sản. 

IV.5. Phân loại Trình bày được các bộ trong ngành này, 
phân biệt giữa các bộ.  

IV.6. Ý nghĩa thực tiễn  

Tổng kết 

- Kể ra được một số ứng dụng của tảo 
trong đời sống,  

- Liên hệ được vai trò và tác hại của tảo 

Thảo luận 

Thuyết giảng 

 

biện chính 

Cả lớp thảo luận  

 

 

 

 

Trả lời câu hỏi 
ôn tập chương IV 

Đọc tài liệu [2], 
[7]. [8], [9] phần 
tảo silic 

V.1. Đặc điểm chung Nhận biết đặc điểm nổi bật và khác biệt 
để phân biệt với các ngành tảo khác. 

V.2. Hình thái, cấu tạo tế bào Mô tả được hình thái đặc trưng của các 
loại tế bào trong ngành.  

V.3. Hình thức sinh sản, vòng 
đời 

Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng, 
chủ yếu và thời gian tồn tại của hình 
thức đó trong vòng đời tảo 

V.4. Sinh học tảo, phân bố Xác định được các điều kiện sinh trưởng 
của tảo silic, ứng dụng trong nuôi trồng 
tảo. 

V. Tảo silic 

V.5. Phân loại 

1 

Trình bày được các bộ trong ngành này, 

Trực quan 

Thảo luận 

Nhóm 3 trình 
bày báo cáo 
chuyên đề 

Nhóm 4 phản 
biện chính 

Cả lớp thảo luận  
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phân biệt giữa các bộ. 

V.6. Ý nghĩa thực tiễn 

Tổng kết 

- Kể ra được một số ứng dụng của tảo 
trong đời sống,  

- Liên hệ được vai trò và tác hại của tảo, 

- Lựa chọn loài tảo phù hợp cho mục 
đích nuôi trồng thủy sản. 

Nêu vấn đề 

 

 

Trả lời câu hỏi 
ôn tập chương V 

Đọc tài liệu [2], 
[7]. [8], [9] phần 
tảo vàng, tảo 
vàng ánh 

VI.1. Đặc điểm chung Nhận biết đặc điểm nổi bật và khác biệt 
để phân biệt giữa tảo vàng ánh và tảo 
vàng, giữa hai tảo này với các ngành tảo 
khác. 

VI.2. Hình thái, cấu tạo tế bào Mô tả được hình thái đặc trưng của các 
loại tế bào trong ngành. 

VI.3. Hình thức sinh sản, vòng 
đời 

Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng, 
chủ yếu và thời gian tồn tại của hình 
thức đó trong vòng đời tảo. 

VI.4. Sinh học tảo, phân bố Xác định được các điều kiện sinh trưởng 
của tảo lam, ứng dụng trong nuôi trồng 
tảo. 

VI.5. Phân loại Trình bày được các bộ trong ngành này, 
phân biệt giữa các bộ.  

Trực quan, 
thảo luận 

VI. Tảo 
vàng ánh, 
tảo vàng 

VI.6. Ý nghĩa thực tiễn  

Tổng kết 

1.5 

- Liên hệ được vai trò và tác hại của tảo. 

- Lựa chọn loài tảo phù hợp cho mục 
đích nuôi trồng thủy sản.  

Nêu vấn đề 

 

Nhóm 4 trình 
bày báo cáo 
chuyên đề 

Nhóm 5 phản 
biện chính 

Cả lớp thảo luận  

 

 

 

 

 

 

Đọc tài liệu [2], 
[4], [5], [7]. [8], 
[9] phần tảo nâu 



 8

VII.1. Đặc điểm chung Nhận biết đặc điểm nổi bật và khác biệt 
để phân biệt với các ngành tảo khác. 

VII.2. Hình thái, cấu tạo tế bào Mô tả được hình thái đặc trưng của các 
loại tế bào trong ngành. 

VII.3. Hình thức sinh sản, 
vòng đời 

Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng, 
chủ yếu và thời gian tồn tại của hình 
thức đó trong vòng đời tảo. 

VII.4. Sinh học tảo, phân bố  Xác định được các điều kiện sinh trưởng 
của tảo lam, ứng dụng trong nuôi trồng 
tảo. 

VII.5. Phân loại Trình bày được các bộ trong ngành này, 
phân biệt giữa các bộ.  

Trực quan, 
Thảo luận 

VII. Tảo 
nâu 

VII.6. Ý nghĩa thực tiễn  

Tổng kết 

1.5 

- Kể ra được một số ứng dụng của tảo 
trong đời sống. 

- Liên hệ được vai trò và tác hại của tảo. 

- Lựa chọn loài tảo phù hợp cho mục 
đích nuôi trồng thủy sản và thực phẩm.  

Thảo luận, 

 

Nhóm 5 trình 
bày báo cáo 
chuyên đề 

Nhóm 6 phản 
biện chính 

Cả lớp thảo luận  

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tài liệu [2], 
[4], [5], [7]. [8], 
[9] phần tảo đỏ 

Thi giữa kỳ Các nội dung đã học 50 phút    

VIII.1. Đặc điểm chung Nhận biết đặc điểm nổi bật để phân biệt 
với các ngành tảo khác.. 

VIII. Tảo 
đỏ 

VIII.2. Hình thái, cấu tạo tế 
bào 

1.5 

Mô tả được hình thái đặc trưng của các 
loại tế bào trong ngành. 

Nhóm 6 trình 
bày báo cáo 
chuyên đề 

Nhóm 6 trình 
bày báo cáo 
chuyên đề 

Nhóm 7 phản 
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VIII.3. Hình thức sinh sản, 
vòng đời 

Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng, 
chủ yếu và thời gian tồn tại của hình 
thức đó trong vòng đời tảo. 

VIII.4. Sinh học tảo, phân bố Biết được các điều kiện sinh trưởng của 
tảo lam, ứng dụng trong nuôi trồng tảo. 

VIII.5. Phân loại Trình bày được các bộ trong ngành này, 
phân biệt giữa các bộ. 

biện chính 

Cả lớp thảo luận  

 

 

VIII.6. Ý nghĩa thực tiễn  

Tổng kết 

- Kể ra được một số ứng dụng của tảo 
trong đời sống. 

- Liên hệ được vai trò và tác hại của tảo. 

- Lựa chọn loài tảo phù hợp cho thực 
phẩm và nuôi trồng thủy sản. 

Thảo luận 

Nêu vấn đề 

 

Ôn tập chương 
VIII  

Đọc tài liệu [2], 
[4], [5], [7]. [8], 
[9] phần tảo lục 

IX.1. Đặc điểm chung Nhận biết đặc điểm nổi bật và khác biệt 
để phân biệt với các ngành tảo khác. 

IX.2. Hình thái, cấu tạo tế bào Mô tả được hình thái đặc trưng của các 
loại tế bào trong ngành . 

IX.3. Hình thức sinh sản, vòng 
đời 

Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng, 
chủ yếu và thời gian tồn tại của hình 
thức đó trong vòng đời tảo. 

IX. Tảo lục 

IX.4. Sinh học tảo, phân bố 

2 

Xác định được các điều kiện sinh trưởng 
của tảo lam, ứng dụng trong nuôi trồng 
tảo 

Thảo luận 

Trực quan 

Nhóm 7 trình 
bày báo cáo 
chuyên đề 

Nhóm 8 phản 
biện chính 

Cả lớp thảo luận  
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IX.5. Phân loại Trình bày được các bộ trong ngành này, 
phân biệt giữa các bộ. 

IX.6 Hiện tượng và ý nghĩa 
thực tiễn  

Tổng kết 

- Nêu được một số ứng dụng thực tiễn và 
tên một số loài tảo có giá trị. 

- Nhận biết hiện tượng ao hồ nhiễm tảo.  

- Lựa chọn loài tảo phù hợp cho mục 
đích nuôi trồng thủy sản. 

Thuyết giảng 

 

 

 

Ôn tập chương 
XI 

Đọc tài liệu [2], 
[4], [7]. [8], [9] 
phần tảo vòng 

X.1. Đặc điểm chung Nhận biết đặc điểm nổi bật để phân biệt 
với các ngành tảo khác. 

X.2. Hình thái, cấu tạo tế bào Mô tả được hình thái đặc trưng của các 
loại tế bào trong ngành.  

X.3. Hình thức sinh sản, vòng 
đời 

- Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng  

- Hiểu và phân biệt rõ vòng đời tảo vòng. 

X.4. Sinh học tảo, phân bố Xác định được các điều kiện sinh trưởng 
của tảo lam, ứng dụng trong nuôi trồng 
tảo. 

X.5. Phân loại Trình bày được các bộ trong ngành này, 
phân biệt giữa các bộ. 

Trực quan 

Thảo luận 

X. Tảo vòng 

X.6. Ý nghĩa thực tiễn  

Tổng kết 

2 

- Liên hệ được vai trò và tác hại của tảo. 

- Lựa chọn loài tảo phù hợp cho thực 
phẩm và nuôi trồng thủy sản. 

Thảo luận 

 

Nhóm 8 trình 
bày báo cáo 
chuyên đề 

Nhóm 1 phản 
biện chính 

Cả lớp thảo luận  

 

 

 

 

 

 

Ôn tập chương X 

Đọc tài liệu [6] 
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XI.1. Các loài tảo độc - Nhận biết đặc điểm nổi bật để phân biệt 
với các ngành tảo khác.  

- Nhận diện một số loài tảo độc thường 
gặp. 

XI.2. Các hiện tượng tảo độc 
trên thực tế 

- Mô tả được hình thái đặc trưng của các 
loại tế bào trong ngành  

- Chỉ ra được các điều kiện phát sinh tảo 
độc và áp dụng để phòng ngừa. 

XI. Tảo độc 

XI.3. Tác hại của tảo độc đến 
nuôi trồng thủy sản 

Nhận biết hình thức sinh sản đặc trưng, 
chủ yếu và thời gian tồn tại của hình 
thức đó trong vòng đời tảo. 

Thuyết giảng 

Trực quan 

Thảo luận 

Tìm thêm tác hại 
của tảo độc 
website [7], [8], 
[9] 

Ôn tập Các chương đã học 

2 

Hệ thống kiến thức đã học Thuyết giảng 

Thảo luận 

Ôn tập, chuẩn bị 
câu hỏi trao đổi 
với giảng viên 

 

Phần thực hành 

Bài Nội dung chi tiết 
Số tiết 
(giờ) 

Mục tiêu cụ thể 
Dụng cụ, thiết 

bị sử dụng 

Định mức vật 
tư/ SV, nhóm 

SV 
1. Cách thu 
mẫu 

1.1.  Hướng dẫn kỹ thuật thu và 
phân tích mẫu 

1.1.1. Chọn điểm thu mẫu 
1.1.2. Thời gian thu mẫu 
1.1.3. Chu kỳ thu mẫu 
1.1.4. Kỹ thuật thu mẫu động 

4 - Trình bày được nguyên tắc thu mẫu. 
- Tính toán lượng hóa chất và thời gian 
xử lý mẫu. 
- Thực hiện  được việc thu và cố định 
mẫu thủy sinh thực vật. 
 

- Vợt, lưới, lọ, 
thùng nhựa, 
ống hút,  
 

- 0.2l formol/5 
sinh viên 
- 1 hộp lame, 1 
hộp lamen, 2 
cuộn khăn 
giấy/10 sinh 
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vật nổi và động vật đáy 
1.1.5. Phương pháp phân tích 
mẫu 
1.2. Thu mẫu  
1.2.1. Thu mẫu phiêu sinh động 
vật 
1.2.2. Thu mẫu động vật đáy 

viên 

2. Quan sát 
và phân loại 
các loài thực 
vật thủy sinh  

2.1. Nhận diện thực vật thủy sinh 
đa bào, thực vật thủy sinh bậc cao 
2.2. Nhận diện thực vật thủy sinh 
đơn bào  
2.3. Phân loại thực vật thủy sinh 
trong mẫu đã thu 

10 - Phân loại các thực vật thủy sinh bậc 
cao thường gặp. 
- Sử dụng thành thạo kính hiển vi. 
- Quan sát và vẽ lại tế bào tảo. 
- Dựa vào danh mục, định danh được tất 
cả các loài tảo trong mẫu đã quan sát.  
- Nhận biết được các loài tảo thông 
dụng. 

Kính hiển vi, 
ống hút, danh 
mục thủy sinh 
vật 

- 1 hộp lame, 1 
hộp lamen, 2 
cuộn khăn 
giấy/10 sinh 
viên 

3. Định 
lượng tảo 

3.1. Nguyên tắc thu mẫu định 
lượng 
3.2. Thực hành định lượng tảo 

4 - Hiểu và vận dụng nguyên tắc thu mẫu 
định lượng. 
- Sử dụng thành thạo buồng đếm tảo đơn 
bào.  
- Định lượng được từng loài tảo trong 
một địa điểm thu mẫu. 

Kính hiển vi, 
buồng đếm 
hồng cầu, 
buồng đếm 
thủy sinh 

- 0.2l formol/5 
sinh viên 
- 1 hộp lame, 1 
hộp lamen, 2 
cuộn khăn 
giấy/10 sinh 
viên 

4. Phân tích 
thành phần 
thủy sinh 
thực vật 
trong ao, hồ 
nhất định 

4.1. Tổng hợp kết quả phân tích 
thực vật thủy sinh 
4.2. Phân tích sơ bộ đặc điểm lý 
hóa của thủy vực 
4.2. Liên hệ kết quả với thực tiễn 
thủy vực 

2 - Phân tích thành phần loài và tỉ lệ giữa 
các loài trong các thủy vực đã thu mẫu 
- Liên hệ được sự phát triển của thủy 
sinh thực vật trong thủy vực 
- Dự đoán mật số phát triển của tảo nước 
ngọt dựa vào màu sắc, mùi vị thủy vực 

Kính hiển vi, 
buồng đếm,  

- 1 hộp lame, 1 
hộp lamen, 2 
cuộn khăn 
giấy/10 sinh 
viên 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  
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[1] Đặng Thị Thanh Hòa, Bài giảng Thực vật thủy sinh, Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, 2012. 
[2] Đặng Thị Sy, Tảo học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 
- Sách, tài liệu tham khảo: 
Tiếng Việt: 
[3] Đặng Đình Kim và Đặng Hoàng Phước Hiền, Công nghệ sinh học vi tảo, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 1999. 
[4] Nguyễn Hữu Đại, Thực vật thủy sinh. NXB Nông nghiệp, 1999. 
[5] Trịnh Trường Giang, Giáo trình Thủy sinh thực vật, Tài liệu nội bộ Đại học Cần Thơ, 1998. 
Tiếng Anh: 
[6] Hallegraeff, G. M.,G. M. Andersen & A. D. Cembella (eds.), Manual on harmful marine microalgae, IOC manuals and guides no. 

33, UNESCO, Paris. 
- Các Website: 
[7] http://plants.ifas.ufl.edu/node/34?categoryId=4 
[8] http://www.issg.org/database/species/search.asp?sts=sss&st=sss&fr=1&x=20&y=9&sn=&rn=&hci=-1&ei=167&lang=EN 
[9] http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/images/menuE.html 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

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

- Kiểm tra 15 phút (hệ số: 0.5): Kiểm tra lý thuyết, thời lượng 15 phút, thời gian bất kỳ 
- Nhận thức, thái độ tham gia  thảo luận (hệ số: 1): Đánh giá khả năng hiểu của sinh viên đối với bài báo cáo, khả năng hiểu vấn đề và 

tham gia thảo luận khi trình bày. Điểm của các thành viên sẽ khác nhau tuỳ vào khả năng.   
- Thực hành (hệ số: 2): Điểm thực hành gồm 70% điểm kiểm tra thực hành, nhận biết một số loài tảo thông dụng và định lượng tảo, 

và 30 % điểm bài báo cáo kết quả suốt 20 tiết thực hành.  
- Thi giữa học phần (hệ số 1): Thi tự luận, thời gian 50 phút, sau khi học xong chương 7.  

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

Thi tự luận và trắc nghiệm, 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:  
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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 cần tích cực tìm tài liệu từ nguồn internet. 
Sinh viên có thể nghỉ tối đa 8 tiết nhưng không được nghỉ các buổi thực hành và buổi báo cáo của mình. 

 
   TL. HIỆU TRƯỞNG            TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

   TRƯỞNG KHOA 
              Giảng viên 1: Đoàn Thị Ngọc Thanh 
              Giảng viên 2: Bùi Văn Mướp 

 
 
 

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


