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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 2014 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

Ngành: NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
Trình độ: Đại học 

 

1. Tên học phần: THỰC TẬP GIÁO TRÌNH CƠ SỞ                                                     Mã học phần: 77112 

2. Loại học phần: Thực tập 

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

   Thực tập: 60 tiết   

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

   Học phần học trước: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. 

5. Mục tiêu chung: 

- Về kiến thức:  

 Nhận biết được chất lượng môi trường nước của thủy vực thông qua các chỉ tiêu về môi trường và sinh vật chỉ thị;  
 Phân tích sự tương tác của các yếu tố thủy lý, thủy hóa, thủy sinh trong thủy vực. 

- Về kỹ năng:  

 Sử dụng thành thạo các thiết bị và dụng cụ thu mẫu các chỉ tiêu thủy lý hóa và thủy sinh vật; 
 Phân tích, so sánh các chỉ số môi trường và định tính, định lượng động thực vật nổi của thủy vực; 
 Thực hiện được việc nhận dạng, định danh và bảo quản mẫu vật sau khi thu mẫu. 
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- Về thái độ:  

 Hình thành lòng say mê và hứng thú với nghề; 
 Tuân thủ tốt các nội qui, qui định của phòng thí nghiệm và giáo viên hướng dẫn. 

6. Nội dung học phần: 

6.1. Mô tả vắn tắt: 

Thu mẫu nước và thủy sinh vật tại các thuỷ vực khác nhau: Thủy vực nước ngọt, thủy vực nước lợ-mặn; phân tích mẫu đã thu ở 
phòng thí nghiệm. 

6.2. Nội dung chi tiết của học phần: 

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 

I.1 Thu mẫu nước và thuỷ sinh 
vật thủy vực nước ngọt. 
 
 
 
 
 
 

10 - Sử dụng thành thạo các thiết bị thu 
mẫu; 
- Thực hiện việc thu và cố định mẫu theo 
các chỉ tiêu cần phân tích; 
- Ước đoán lượng hoá chất và thời gian 
xử lý mẫu; 
- Đánh giá nhanh chất lượng nước tại 
hiện trường thông qua quan sát màu 
nước, sinh vật chỉ thị và hiện trạng thủy 
vực. 

I. Thu mẫu 
và phân 
tích mẫu 
thủy vực 
nước ngọt 
(nước tĩnh  
và nước 
chảy) 

I.2 Phân tích một số chỉ tiêu 
thủy lý, thủy hóa của chất 
lượng nước (nhiệt độ, độ mặn, 
pH, độ trong, oxy hòa tan, 
COD, NO2

-, NO3
-, PO4

3-) 

10 - Mô tả được quy trình phân tích từng 
chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa; 
- Thực hiện thành thạo các bước phân 
tích một số chỉ tiêu thủy lý và thủy hóa 
chất lượng nước trong phòng thí nghiệm; 
- Đánh giá chất lượng môi trường nước 
sau khi phân tích các yếu tố thủy lý, thủy 

-  Kính hiển vi, 
khay, buồng 
đếm; 

- Máy đo pH, 
oxy, nhiệt độ, 
độ mặn; 

- Lưới thu mẫu 
động thực vật 
nổi; 

- Gàu đáy và 
bộ sàng; 

- Đĩa Sechhi; 

- Chai nút mài, 
lọ nhựa trữ 

- 1 bộ Test (NH3, 

NO2
- , NO3

- , độ 

cứng, độ 

kiềm…)/nhóm 

SV 

- (6 ống hút,  1 

hộp lame, 1 hộp 

lamel, 5 cuộn 

khăn giấy)/nhóm 

(5 SV/nhóm); 

- Formaline: 

1L/nhóm 5sv 

- KI-NaOH: 100 
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hóa. 

I.3 Phân tích định tính và định 
lượng thực vật thủy sinh. 

7 -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 quan sát được ở những địa 
điểm đã thu mẫu; 
- Nhận biết được các loài tảo thông 
dụng; 
- Định lượng được từng ngành tảo trong 
một thủy vực. 

I.4 Phân tích định tính và định 
lượng động vật thủy sinh. 

7 - Sử dụng thành thạo kính hiển vi; 
- Quan sát và vẽ lại các động vật vật nổi; 
- Dựa vào danh mục phân loại, định 
danh được các loài động vật nổi, động 
vật đáy, động vật có và không có xương 
sống; 
- Nhận biết được một số loài động vật 
thường gặp ở thủy vực nước ngọt; 
- Định lượng được từng ngành động vật 
nổi trong một thủy vực. 

mẫu; 

- Dụng cụ giải 
phẫu; 

- Thùng lạnh 
trữ mẫu 

 

 

mL/nhóm 5 sv 

- H2SO4 đđ : 50 

mL/nhóm 5SV 

- Cồn: 500 

mL/nhóm 5SV 

II.  Thu 
mẫu và 
phân tích 
mẫu thủy 
vực nước lợ 
mặn  

II.1 Thu mẫu nước và thuỷ 
sinh vật nước lợ mặn. 

7 - Sử dụng thành thạo các thiết bị thu 
mẫu; 
- Thực hiện việc thu và cố định mẫu theo 
các chỉ tiêu cần phân tích; 
- Ước đoán lượng hoá chất và thời gian 
xử lý mẫu; 
- Đánh giá nhanh chất lượng nước tại 
hiện trường thông qua quan sát màu 

-  Kính hiển vi, 
khay, buồng 
đếm; 

- Máy đo pH, 
oxy, nhiệt độ, 
độ mặn; 

- Lưới thu mẫu 

- 1 bộ Test (NH3, 

NO2
- , NO3

- , Dộ 

cứng, độ 

kiềm…)/nhóm 

SV 
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nước, sinh vật chỉ thị và hiện trạng thủy 
vực. 

I.2 Phân tích một số chỉ tiêu 
thủy lý, thủy hóa của chất 
lượng nước (nhiệt độ, độ mặn, 
pH, độ trong, oxy hòa tan, 
COD, NO2

-, NO3
-, PO4

3-) 

5 - Mô tả được quy trình phân tích từng 
chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa; 
- Thực hiện thành thạo các thao tác phân 
tích một số chỉ tiêu thủy lý và thủy hóa 
chất lượng nước trong phòng thí nghiệm; 
- Đánh giá được chất lượng môi trường 
nước khi phân tích các yếu tố thủy lý, 
thủy hóa. 

II.3 Phân tích định tính và định 
lượng thực vật thủy sinh. 

6 -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 quan sát được ở những địa 
điểm đã thu mẫu; 
- Nhận biết được các loài tảo thông 
dụng; 
- Định lượng được từng ngành tảo trong 
một thủy vực. 

II.4 Phân tích định tính và định 
lượng động vật thủy sinh. 

 

 

 

 

 

 

5 - Sử dụng thành thạo kính hiển vi; 
- Quan sát và vẽ lại các động vật vật; 
- Dựa vào danh mục phân loại, định 
danh được các loài động vật nổi, động 
vật đáy, động vật có và không có xương 
sống; 
- Nhận biết được một số loài động vật 
thường gặp ở thủy vực nước lợ mặn; 
- Định lượng được từng ngành động vật 
nổi trong một thủy vực. 

động thực vật 
nổi; 

- Gàu đáy và 
bộ sàng; 

 - Đĩa Sechhi; 

- Chai nút mài, 
lọ nhựa trữ 
mẫu; 

- Dụng cụ giải 
phẫu; 

- Thùng lạnh 
trữ mẫu. 

 

 

 

- (6 ống hút,  1 

hộp lame, 1 hộp 

lamel, 5 cuộn 

khăn giấy)/nhóm 

(3 – 5 SV/nhóm); 

- Formaline: 

1L/nhóm 5sv 

- KI-NaOH: 100 

mL/nhóm 5 sv 

- H2SO4 đđ : 50 

mL/nhóm 5SV 

- Cồn: 500 

mL/nhóm 5SV 
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7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  
[1].   Lê Thị Bình. Tóm tắt bài giảng Thủy sinh động vật. Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, 2000. 
[2].  Nguyễn Hữu Đại. Thực vật thủy sinh. NXB Nông nghiệp, 1999. 
[3].  Trương Quốc Phú. Bài giảng Chất Lượng Nước trong Nuôi Trồng Thuỷ Sản. Đại Học Cần Thơ, 2010. 

- Tài liệu tham khảo:  
[4].  Trịnh Trường Giang. Giáo trình Thủy sinh thực vật. Tài liệu nội bộ, 1998. 

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

Điểm kết thúc học phần: là trung bình cộng của các bài báo cáo. 

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:  

II.5 So sánh sự biến động về 
các yếu tố môi trường, thành 
phần và số lượng loài động 
thực vật nổi qua các lần thu 
mẫu; 

 

3 - Phân tích được mối tương quan của các 
yếu tố môi trường nước với thành phần 
và số lượng loài động vật, thực vật nổi 
trong môi trường nước; 

- So sánh sự biến động của các yếu tố 
môi trường nước, thành phần và số 
lượng loài động thực vật nổi qua các lần 
thu mẫu; 

- Đánh giá cảm quan được chất lượng 
nước tại hiện trường. 

- Đánh giá được chất lượng môi trường 
nước khi phân tích các yếu tố thủy lý, 
thủy hóa. 

- Kính hiển vi 

- Lam và lamel 
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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 tham dự đầy đủ các buổi thu và phân tích mẫu. 

            TL. HIỆU TRƯỞNG 
P. TRƯỞNG KHOA 

 
 
 
 

Nguyễn Vân Ngọc Phượng 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
 
 
 
 
 

Võ Minh Quế Châu 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

      
       
 

 
Giảng viên: Hồ Đại 

  
 
 
 
 

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


