
 
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 phầni: NGƯ LOẠI HỌC 1                                           Mã học phần: 77252 

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: 
+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về hình thái giải phẫu, phương pháp phân loại, các dấu hiệu để phân loại cá; 
+ Phân tích được mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường sinh thái với sự sống của cá; 
+ Giải thích được quy luật về sự phân bố địa lý của các loài cá trong thủy vực. 

- Về kỹ năng:  
+ Vận dụng được các phương pháp phân loại cá vào trong thực tiễn; 
+ Định loại được một số loài cá nuôi phổ biến hiện nay. 

- 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; 
   + Có ý thức bảo vệ nguồn lợi và bảo tồn các loài cá bản địa cũng như các loài cá có giá trị kinh tế. 

6. Nội dung học phần 
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6.1. Mô tả vắn tắt 

 Ngư loại học là môn khoa học nghiên cứu về cá, bao gồm các lĩnh vực về hình thái giải phẫu, sinh thái, sinh lý, phân loại và phân bố 
của cá trong thủy vực. 

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.1 Hình thái bên ngoài 

I.2 Da và sản phẩm của 
da 

Liệt kê và mô tả được đặc điểm cấu 
tạo và chức năng của từng cơ quan bên 
ngoài cơ thể cá. 

I.3 Hệ xương 

4 

Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức 
năng của hệ xương. 

I.4 Hệ cơ Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức 
năng của hệ cơ. 

I.5 Hệ tiêu hóa Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức 
năng của hệ tiêu hóa. 

I.6 Hệ hô hấp  

3 

Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức 
năng của hệ hô hấp. 

I.7 Hệ tuần hoàn Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức 
năng của hệ tuần hoàn. 

I.8 Hệ niệu sinh dục Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức 
năng của hệ niệu sinh dục. 

I.9 Hệ thần kinh 

3 

Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức 
năng của hệ thần kinh. 

I. Hình thái 
giải phẫu cá 

 

I.10 Cơ quan cảm giác 3 Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

 

- Đọc tài liệu [1]; 

- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 

- Xem hình ảnh và 
video; 

- Đọc chương Hệ thống 
phân loại cá trong tài 
liệu [2], [3], [4], [5]. 
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năng của các cơ quan cảm giác. 

I.11 Cơ quan nội tiết Mô tả được đặc điểm cấu tạo và chức 
năng của cơ quan nội tiết. 

II.1 Giới thiệu chung - Xác định được vị trí cá trong hệ 
thống phân loại; 

- Liệt kê được các thứ hạng trong hệ 
thống phân loại. 

II.2 Các phương pháp 
phân loại 

Trình bày được các phương pháp phân 
loại cá. 

II. Hệ thống 
phân loại cá 

 

II.3 Các dấu hiệu phân 
loại 

5 

Liệt kê và mô tả chính xác các dấu 
hiệu để phân loại cá. 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

- Đọc tài liệu [1]; 

- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 

- Xem hình ảnh, video; 

- Đọc trước chương 
“Sinh thái học cá” 
trong  tài liệu [2], [3], 
[4] và [5]. 

III.1 Đặc điểm môi 
trường sống 

Phân tích được mối quan hệ giữa các 
đặc điểm của môi trường sống với sự 
hình thành các cơ quan và thích nghi 
của cơ thể cá.  

III.2 Sinh thái học dinh 
dưỡng, sinh trưởng 

Trình bày được đặc điểm dinh dưỡng 
và sinh trưởng của cá và khả năng 
thích nghi về dinh dưỡng của từng 
loài. 

III. Sinh 
thái học cá 

III.3 Sự sinh sản và di cư 
ở cá 

3 

- Trình bày được đặc điểm sinh học 
sinh sản và tập tính di cư của cá; 

- Đề ra những giải pháp khai thác và 
quản lý nguồn lợi thủy sản thích hợp.  

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

 

- Đọc tài liệu [1]; 

- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 

- Xem hình ảnh, video; 

- Đọc trước chương 
“Phân bố địa lý cá” 
trong tài liệu [2], [3], 
[4] và [5]. 
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VI.1 Phân bố địa lý cá 
biển 

Giải thích được các quy luật phân bố 
địa lý của cá biển. 

VI.2 Phân bố địa lý cá 
nước ngọt 

Giải thích được các quy luật phân bố 
địa lý của cá nước ngọt. 

VI. Phân bố 
địa lý cá 

 

VI.3 Phân bố địa lý cá ở 
Việt Nam 

4 

 Trình bày được các quy luật phân bố 
địa lý của một số loài cá ở Việt Nam.. 

- Thuyết giảng; 

- Trực quan; 

- Thảo luận. 

  

- Đọc tài liệu [1]; 

- Nghe giảng và thảo 
luận tại lớp; 

- Xem hình ảnh, video. 

  

Ôn tập 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 môn học. 

 

Thảo luận Tham gia thảo luận các 
vấn đề.  

7. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính:  
[1]. Vũ Trung Tạng và Nguyễn Đình Mão, Giáo trình ngư loại học. NXB Nông nghiệp, TP.HCM, 2005. 

- Sách tài liệu tham khảo:  
[2]. Nguyễn Bạch Loan, Giáo trình ngư loại I. Trường Đại học Cần Thơ, 2003. 

[3]. Trần Trọng Trơn, Ngư loại học – Giải phẫu cá. Đại học Nông Lâm, TP HCM, 2010. 

[4]. Ngô Sỹ Vân, Ngô Thị Mai Hương, Giáo trình ngư loại tập 1 (Hình thái cấu tạo, sinh lý và sinh thái cá). Trường Cao đẳng thủy 

sản Bắc Ninh, 2007. 

[5]. Lê Xanh, Hình thái giải phẫu cá. Đại học Thủy sản Nha Trang, 1982. 

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): báo cáo chuyên đề ngắn (theo nhóm hoặc từng cá nhân) trong các giờ học lý thuyết. 
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- Thi giữa học phần (hệ số 2): Thi lý thuyết, tự luận, thời gian 50 phút, sau khi học xong chương I.  

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

Thi 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 

   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 
Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. 

 

 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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