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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 4 tháng 9 năm 2013 

 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: Nuôi trồng Thủy sản 
Trình độ: Đại học, Cao đẳng 

 

1. Tên học phần: CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN                       Mã học phần: 77062 

2. Loại học phần: Lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 2, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  

 Lý thuyết: 30  tiết  

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

5. Mục tiêu chung 

- Về kiến thức:  
+ Trình bày được các kiến thức về đặc điểm hình thái, yếu tố lý hóa của các hệ sinh thái vùng cửa sông, rừng ngập mặn, cỏ và 

tảo biển, các rạn san hô,… 
+ Hiểu được các đặc điểm về môi trường, sự hình thành các hệ sinh thái cũng như các đặc điểm về cấu trúc và chức năng của hệ 

sinh thái cùng các sinh vật sống trong đó.  
+ Đề ra các phương hướng trong việc sử dụng và bảo vệ vùng cửa sông ven biển (về nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái), 

việc quy hoạch, phát triển nghề nuôi trồng cũng như khai thác thủy sản bền vững. 
- Về kỹ năng: phân tích các vấn đề khai thác và sử dụng nguồn lợi thủy sản, môi trường, phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan 
đến vùng cửa sông ven biển. 
- Về thái độ: có ý thức bảo vệ các hệ sinh thái ven biển 

6. Nội dung học phần 



 2

6.1. Mô tả vắn tắt 

Sinh viên được học những nội dung về: Khái niệm vùng cửa sông ven biển, phân loại các kiểu cửa sông, các chức năng của vùng cửa 
sông; các hệ sinh thái vùng ven biển bao gồm hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái tảo và cỏ biển và những hoạt 
động của con người như đô thị, du lịch, giải trí, nông nghiệp và công nghiệp tác động đến vùng ven biển. 

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.1 Khái niệm và phân loại 1 Định nghĩa vùng cửa sông và biết 
phân loại vùng cửa sông. 

Thuyết giảng Đọc tài liệu: số [1], 
chương1; số [7] trang 
2-3; số [3] trang 1-2. 

I.2 Đặc tính của vùng cửa 
sông ven biển 

1 Trình bày được các chức năng của các 
hệ sinh thái vùng ven bờ: chức năng 
sinh học, giá trị kinh tế. 

 

Thuyết giảng 

Trực quan 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương1; số [2] trang 
7-10; số [7] trang 3-4; 
số [3] trang 3-4 

I.3 Các yếu tố sinh thái 
vùng cửa sông ven biển 

2 - Mô tả lại các hiện tượng khí hậu, đặc 
tính môi trường đất, nước vùng cửa sông. 

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng 
đến hệ sinh thái cửa sông ven biển. 

Nêu vấn đề 

Thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương1; số [7] trang 
5-7; số [3] trang 4-5; 
số [5] trang 12-16. 

I. Khái 
niệm về 
vùng cửa 
sông ven 
biển 

 

I.4 Sự phân bố thủy sinh 
vùng cửa sông ven biển 
 

3 Nhận biết được các loại sinh vật và sự 
phân bố của chúng ở vùng cửa sông.  
- Thực vật phù du. 
- Động vật phù du. 
- Sinh vật đáy. 
- Các loài thủy sản. 

Thuyết giảng  
Thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương1; số [7] trang 
8-10; số 4 trang 69-
123. 

Trả lời câu hỏi ôn tập 
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cuối chương. 

II.1 Hệ sinh thái cửa sông 2 Giải thích được các đặc trưng môi 
trường vùng cửa sông. 

Nhận biết sự phân bố các quần xã 
sinh vật và các quá trình sinh thái 
diễn ra ở vùng cửa sông. 

Thuyết giảng,  
Trực quan  
Thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương 2; số [3] trang 
13-15; số [4] trang 
154-158; số [7] trang 
17-20. 

II.2 Hệ sinh thái vùng triều 2 - Định nghĩa thủy triều, vùng triều. 

- Giải thích được cơ chế thích nghi 
của sinh vật đối với vùng triều. 

- Trình bày được vai trò của hệ sinh 
thái vùng triều. 

- Phân biệt được các loại bãi triều. 

 

Nêu vấn đề và 
thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương 2; số [3] trang 
15-17; số [2] trang 10-
12; số [7] trang 11-14; 
số [4] trang 150-154; 

Làm báo cáo chuyên 
đề về hệ sinh thái 
vùng triều. 

II.3 Hệ sinh thái rừng ngập 
mặn 

3 - Mô tả sự phân bố và đặc trưng môi 
trường, cấu trúc và chức năng. 

- Phân tích được tầm quan trọng và 
thảo luận hiện trạng rừng ngập mặn ở 
Việt Nam. 

Trực quan, 
Nêu vấn đề 
Thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương 2; số [3] trang 
18-21; số [6] trang 44-
49; số [7] trang 33-38. 

Làm báo cáo chuyên 
đề về hệ sinh thái rừng 
ngập mặn. 

II. Các hệ 
sinh thái 
vùng ven 
biển 

II. 4 Hệ sinh thái cỏ và tảo 
biển 

3 - Mô tả sự phân bố và cấu trúc hệ sinh 
thái cỏ và tảo biển.  

- Trình bày chu trình dinh dưỡng, 
chức năng và phân loại cỏ và tảo biển. 

Trực quan,  
Nêu vấn đề  
Thảo luận 

Đọc tài liệu: số[1], 
chương 2; số [3] trang 
21-25; số [6] trang 49-
51; số [7] trang 24-33. 

Làm báo cáo chuyên 
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- Phân biệt các loại cỏ biển ở Việt Nam. đề về hệ sinh thái cỏ 
và tảo biển 

II.5 Hệ sinh thái rạn san hô 2 - Trình bày các kiểu hình thái rạn san 
hô. 

- Phát biểu các mối quan hệ trong 
quần xã của hệ sinh thái rạn san hô. 

- Phân tích tầm quan trọng của rạn san 
hô. 

Trực quan,  
Nêu vấn đề  
Thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương 2; số [3] trang 
25-32; số [6] trang 51-
53; số [7] trang 16-24. 

Làm báo cáo chuyên 
đề về hệ sinh thái rạn 
san hô. 

Kiểm tra 
giữa học 
phần 

Các chương đã học 1    

III.1 Đô thị hóa 2 - Định nghĩa đô thị hóa. 

- Phân tích được các tác động của đô 
thị hóa đến nguồn tài nguyên ven 
biển. 

Trực quan,  
Nêu vấn đề  
Thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương 3; số [3] trang 
33-35; số [6] trang 51-
53; số [7] trang 39-41; 
số [4] trang 183-192. 

Nhóm được phân công 
làm báo cáo chuyên đề 
về tác động của đô thị 
hóa đến hệ sinh thái 
vùng cửa sông 

III. Tác 
động của 
con người 
đến vùng 
ven biển 

III.2 Du lịch và giải trí 2 Phân tích được các tác động của du 
lịch và giải trí đến nguồn tài nguyên 
ven biển. 

Thuyết giảng,  
Trực quan  
Thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương 3; số [3] trang 
36-38; số [7] trang 41-
42; số [4] trang 183-
192. 
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Nhóm được phân công 
làm báo cáo chuyên đề 
về tác động của du 
lịch và giải trí đến hệ 
sinh thái vùng cửa 
sông. 

III.3 Nông nghiệp 2 Phân tích được các tác động của nông 
nghiệp hóa đến nguồn tài nguyên ven 
biển. 

Nêu vấn đề và 
thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương 3; số [3] trang 
35-36; số [7] trang 42-
44; số [4] trang 183-
192. 
Nhóm được phân công 
làm báo cáo chuyên đề 
về tác động của nông 
nghiệp đến hệ sinh 
thái vùng cửa sông. 

III.4 Nuôi trồng thủy sản. 2 Phân tích được các tác động của nuôi 
trồng thủy sản đến nguồn tài nguyên 
ven biển. 

Nêu vấn đề  
 thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương 3; số [3] trang 
38-40; số [7] trang 44-
47; số [4] trang 183-
192. 
Nhóm được phân công 
làm báo cáo chuyên đề 
về tác động của nuôi 
trồng thủy sản đến hệ 
sinh thái vùng cửa 
sông. 

III.5 Nghề cá. 2 Phân tích được các tác động của nghề 
cá đến nguồn tài nguyên ven biển. 

Thuyết giảng và 
thảo luận 

Đọc tài liệu: số [1], 
chương 3; số [3] trang 
42-43; số [7] trang 49-
50; số [4] trang 183-
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192. 
Nhóm được phân công 
làm báo cáo chuyên đề 
về tác động của nghề 
cá đến hệ sinh thái 
vùng cửa sông. 

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  
[1]. Bài giảng Các hệ sinh thái ven biển, Trường Đại học Tiền Giang. 
- Sách, tài liệu tham khảo: 
[2]. Lê Diên Dực, Hệ sinh thái ven biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường2004. 
[3]. Nguyễn Mộng, Quản lý tổng hợp vùng ven bờ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 3, 2002. 
[4]. Lê Đình Thành, Bài giảng Hệ sinh thái biển và ven bờ, Trường Đại học thủy lợi – Viện nghiên cứu thủy lực delft, 2008. 
[5]. Phạm Thược, Các khái niệm quản lý nguồn lợi vùng biển và ven bờ, Viện nghiên cứu Hải sản, 2003. 
[6]. Lê Đức Tố, Quản lý biển, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004 
[7]. Nguyễn Văn Trai, Các hệ sinh thái ven biển, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, 2011 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

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

- Thảo luận (hệ số: 1): chia từng nhóm báo cáo 01 vấn đề đã học sau khi kết thúc từng chương, thời gian 15 phút.  
- Thi giữa học phần (hệ số: 2): hình thức thi tự luận, nội dung chương 1 và chương 2, thời gian kiểm tra 60’, kiểm tra khi học hết 

chương 2. 

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

Thi tự luận, thời gian thi 60 phút, thời điểm thi theo lịch của phòng Quản lý đào tạo. 

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:  



 7

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 vắng mặt trong buổi báo cáo nếu không có lý do chính đáng sẽ không có điểm. 

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

              Giảng viên 1: Phan Ngọc Duyên 
              Giảng viên 2: Nguyễn Văn Thảo 

 
 
 

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


