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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

 Trình độ: Đại học  

 

1.  Tên học phần: THỰC HÀNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN       Mã học phần: 77411 

2.  Loại học phần: Thực hành 

3.  Số tín chỉ: 01, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  

 Thực hành, thí nghiệm: 30 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:  

+ Mô tả được phương pháp phân tích các yếu tố chất lượng nước và đất nền đáy trong các thủy vực, ao nuôi thủy sản; 

+ Phân tích được sự tương tác giữa các yếu tố thủy lý, thủy hóa và sự biến động của chúng trong các thủy vực, ao nuôi thủy sản; 
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+ Giải thích được mối quan hệ giữa các yếu tố chất lượng nước, đất nền đáy lên đời sống thủy sinh vật và các đối tượng thủy sản 

trong ao nuôi. 

- Về kỹ năng: 

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ dùng để phân tích chất lượng nước và đất đáy ao; 

+ Tính toán và pha được các loại hóa chất để cố định mẫu và hóa chất dùng phân tích các yếu tố chất lượng nước; 

+ Thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuật trong phân tích các yếu tố chất lượng nước và đất đáy ao;  

+ Phân tích, đánh giá và xác định được những nguồn nước phù hợp cho nuôi trồng thủy sản;  

+ Đề xuất được các biện pháp để quản lý tốt chất lượng nước trong ao nuôi phù hợp thực tiễn sản xuất và đảm bảo bền vững cho môi 

trường xung quanh. 

- Về thái độ:  

+ Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản; 

+ Hình thành lòng say mê, hứng thú với nghề nuôi thủy sản và công việc phân tích, đánh giá chất lượng nước trong ao nuôi; 

+ Chủ động đề xuất giải pháp thích hợp để quản lý, điều chỉnh các yếu tố thủy lý, thủy hóa trong quá trình nuôi thủy sản. 

6.  Nội dung học phần: 

6.1. Mô tả vắn tắt: 

- Thu mẫu hiện trường và đo các yếu tố thủy lý, thủy hóa: pH nước, pH đất, nhiệt độ, độ mặn, độ trong, độ kiềm, hàm lượng oxy hòa 

tan trong thủy vực và ao nuôi thủy sản nước ngọt, nước lợ. 

- Phân tích các yếu tố thủy hóa trong phòng thí nghiệm: NH3, NO2
-, NO3

-, PO4
3-, COD, BOD5, H2S của ao nuôi thủy sản. 

 

2/18 



6.2. Nội dung chi tiết của học phần: 

Bài học 
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. Thu mẫu hiện 

trường và đo các yếu 

tố thủy lý, thủy hóa 

trong thủy vực và ao 

nuôi thủy sản nước 

ngọt, nước lợ 

- Hướng dẫn thu, cố 

định và bảo quản 

mẫu; 

- Sử dụng các thiết 

bị, test kit để định 

lượng các yếu tố pH 

nước, pH đất, nhiệt 

độ, độ mặn, độ 

trong, độ kiềm, hàm 

lượng oxy hòa tan 

tại hiện trường. 

03 

- Quan sát hiện trường, ghi nhận yếu 

tố thời tiết, quang cảnh, mùi nước; 

- Thu mẫu đúng kỹ thuật, cố định 

và bảo quản mẫu không làm thay 

đổi chất lượng mẫu nước; 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị 

đo chất lượng nước, đất đáy ao; 

- Thực hành thành thạo các công 

đoạn để kiểm tra chất lượng nước 

bằng test kit; 

- Ghi nhận chính xác các kết quả thu 

được. 

- Hủ nhựa (loại 1,5-

2 lít) đựng mẫu: 20 

hủ/5 sinh viên; 

- Bình thu mẫu ở độ 

sâu nhất định/bình 

Kemmerer: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Bút đo pH nước, 

máy đo pH đất, 

nhiệt kế, khúc xạ kế, 

đĩa Secchi, máy đo 

oxy hòa tan: dùng 

chung cho các nhóm 

sinh viên. 

- Test kit đo độ kiềm: 

1 hộp/10 sinh viên; 

- Giấy cuộn: 1 cuộn/5 

sinh viên; 

- Bút lông: 1 cây/10 sinh 

viên; 

- Khẩu trang: 1 

cái/sinh viên/buổi; 

- Bao tay: 2cái/sinh 

viên/buổi. 

 

 

 

2. Phân tích BOD5 - Hướng dẫn thu, cố 05 - Thu mẫu đúng kỹ thuật, cố định - Hủ nhựa (loại 1,5- - Hóa chất H2SO4 đậm 
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định và bảo quản 

mẫu; 

- Sử dụng các dụng 

cụ, thiết bị, và các 

loại hóa chất để xác 

định BOD5 trong 

nước ao nuôi thủy 

sản. 

và bảo quản mẫu không làm thay 

đổi chất lượng mẫu nước; 

- Pha được hóa chất cố định và 

phân tích BOD5; 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, 

thiết bị trong phân tích BOD5; 

- Thực hành thành thạo các công 

đoạn trong phân tích BOD5; 

- Ghi nhận chính xác kết quả thu 

được. 

 

2 lít) đựng mẫu: 15 

hủ/5 sinh viên; 

- Bình thu mẫu ở độ 

sâu nhất định/bình 

Kemmerer: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Thùng lạnh bảo 

quản mẫu: 1 

thùng/10 sinh viên; 

 - Chai đo BOD 

Oxitop: 1 chai/5 

sinh viên; 

- Cân điện tử: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Muỗng nhựa lấy 

mẫu: 2 muỗng/5 

sinh viên; 

- Pipet thủy tinh 

đặc: 20 ml/5 sinh 

viên; 

- Hóa chất NaN3 đậm 

đặc: 10g/5 sinh viên; 

- Hóa chất NaOH: 30 

g/5 sinh viên; 

- Giấy nhôm cân mẫu: 

1/4 cuộn/lớp; 

- Giấy cuộn: 1 

cuộn/10 sinh viên; 

- Nước đá: 2 kg/5 sinh 

viên; 

- Nước cất: 1,5 lít/5 

sinh viên; 

- Giấy lọc: 3 tấm/5 

sinh viên; 

- Khẩu trang: 1 

cái/sinh viên/buổi; 

- Bao tay: 2cái/sinh 

viên/buổi. 
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(1ml): 1 cái/10 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (1 

lít): 1 cái/5 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (100 
ml hoặc 250 ml): 2 
cái/5 sinh viên; 
- Tủ ủ có điều chỉnh 

nhiệt độ (200C): 1 

cái dùng chung cho 

các nhóm sinh viên; 

- Ống đong (100 

ml): 1 cái/5 sinh 

viên; 

- Đũa thủy tinh 

khuấy mẫu: 1 đũa/5 

sinh viên. 

- Ống hút nhựa: 1 

cái/5 sinh viên. 

3. Phân tích NH3,  PO4
3- - Hướng dẫn thu, cố 05 - Thu mẫu đúng kỹ thuật, cố định - Hủ nhựa (loại 1,5- - Hóa chất H2SO4 đậm 

5/18 



định và bảo quản 

mẫu; 

- Sử dụng các dụng 

cụ, thiết bị, và các 

loại hóa chất để xác 

định NH3, PO4
3- 

trong nước ao nuôi 

thủy sản. 

và bảo quản mẫu không làm thay 

đổi chất lượng mẫu nước; 

- Pha được hóa chất cố định và 

phân tích NH3, PO4
3-; 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, 

thiết bị trong phân NH3, PO4
3-; 

- Thực hành thành thạo các công 

đoạn trong phân NH3, PO4
3-; 

- Ghi nhận chính xác kết quả thu 

được. 

2 lít) đựng mẫu: 20 

hủ/5 sinh viên; 

- Bình thu mẫu ở độ 

sâu nhất định/bình 

Kemmerer: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Thùng lạnh bảo 

quản mẫu: 1 

thùng/10 sinh viên; 

 - Buret (25ml): 1 

cái/5 sinh viên; 

- Ống nghiệm có nút 

vặn: 20 cái/5 sinh 

viên; 

- Bình cầu (250 ml) 

có nút nhám: 10 

cái/5 sinh viên; 

- Bình tam giác (50 

ml): 10 cái/5 sinh 

đặc: 0,5 lít/5 sinh 

viên; 

- Hóa chất NaOCl: 50 

g/5 sinh viên; 

- Hóa chất HCl đậm 

đặc: 50 ml/5 sinh 

viên; 

- Hóa chất 

MnSO4.H2O: 10 g/5 

sinh viên; 

- Hóa chất NaOH: 

10g/5 sinh viên; 

- Hóa chất Phenol: 

20g/5 sinh viên; 

- Hóa chất NH4Cl: 

10g/5 sinh viên; 

- Hóa chất 

(NH4)6Mo7O24.4H2O: 

50g/5 sinh viên; 

- Hóa chất 
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viên; 

- Bình tam giác (125 

ml): 10 cái/5 sinh 

viên; 

- Quang phổ kế: 

Dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Cân điện tử: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Nồi hấp: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Muỗng nhựa lấy 

mẫu: 2 muỗng/5 

sinh viên; 

- Pipet thủy tinh 

(25ml): 1 cái/5 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (1 

SnCl2.2H2O: 10g/5 

sinh viên; 

- Hóa chất Glycerin: 

150ml/5 sinh viên; 

- Hóa chất KH2PO4: 

10g/5 sinh viên; 

- Giấy nhôm cân mẫu: 

1/2 cuộn/lớp; 

- Giấy cuộn: 1 

cuộn/10 sinh viên; 

- Nước đá: 2 kg/5 sinh 

viên; 

- Nước cất: 5 lít/5 sinh 

viên; 

- Giấy lọc: 5 tấm/5 

sinh viên; 

- Bút lông: 1 cây/10 

sinh viên; 

- Khẩu trang: 1 

cái/sinh viên/buổi; 
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lít): 2 cái/5 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (100 

ml hoặc 250 ml): 4 

cái/5 sinh viên; 

- Ống đong (100 

ml): 2 cái/5 sinh 

viên; 

- Đũa thủy tinh 

khuấy mẫu: 2 đũa/5 

sinh viên. 

- Bao tay: 2cái/sinh 

viên/buổi. 

 

4. Phân tích COD 

- Hướng dẫn thu, cố 

định và bảo quản 

mẫu; 

- Sử dụng các dụng 

cụ, thiết bị, và các 

loại hóa chất để xác 

định COD trong 

nước ao nuôi thủy 

sản. 

05 

- Thu mẫu đúng kỹ thuật, cố định 

và bảo quản mẫu không làm thay 

đổi chất lượng mẫu nước; 

- Pha được hóa chất cố định và 

phân tích COD; 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, 

thiết bị trong phân tích COD; 

- Thực hành thành thạo các công 

đoạn trong phân tích COD; 

- Hủ nhựa (loại 1,5-

2 lít) đựng mẫu: 15 

hủ/5 sinh viên; 

- Bình thu mẫu ở độ 

sâu nhất định/bình 

Kemmerer: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Thùng lạnh bảo 

- Hóa chất H2SO4 đậm 

đặc: 0,5 lít/5 sinh 

viên; 

- Hóa chất K2Cr2O7: 

20 g/5 sinh viên; 

- Hóa chất HgSO4: 50 

g/5 sinh viên; 

- Hóa chất Ag2SO4: 10 

g/5 sinh viên; 
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- Ghi nhận chính xác kết quả thu 

được. 

quản mẫu: 1 

thùng/10 sinh viên; 

 - Buret (25ml): 1 

cái/10 sinh viên; 

- Ống nghiệm có nút 

vặn: 10 cái/5 sinh 

viên; 

- Bình cầu (250 ml) 

có nút nhám: 5 cái/5 

sinh viên; 

- Bình tam giác (50 

ml): 5 cái/5 sinh 

viên; 

- Bình tam giác (125 

ml): 5 cái/5 sinh 

viên; 

- Hệ thống chưng 

cất hoàn lưu: Dùng 

chung cho các nhóm 

sinh viên; 

- Hóa chất 1,10 - 

Phenanthroline 

monohydrate: 10g/5 

sinh viên; 

- Hóa chất 

FeSO4.7H2O: 5g/5 

sinh viên; 

- Hóa chất 

Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O: 

50g/5 sinh viên; 

- Giấy nhôm cân mẫu: 

1/2 cuộn/lớp; 

- Giấy cuộn: 1 

cuộn/10 sinh viên; 

- Nước đá: 2 kg/5 sinh 

viên; 

- Nước cất: 4 lít/5 sinh 

viên; 

- Giấy lọc: 5 tấm/5 

sinh viên; 
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- Quang phổ kế: 

Dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Cân điện tử: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Muỗng nhựa lấy 

mẫu: 2 muỗng/5 

sinh viên; 

- Pipet thủy tinh 

(25ml): 1 cái/10 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (1 

lít): 1 cái/5 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (100 

ml hoặc 250 ml): 2 

cái/5 sinh viên; 

- Tủ sấy có điều 

chỉnh nhiệt độ 

- Bút lông: 1 cây/10 

sinh viên; 

- Khẩu trang: 1 

cái/sinh viên/buổi; 

- Bao tay: 2cái/sinh 

viên/buổi. 
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(1500C): 1 cái dùng 

chung cho các nhóm 

sinh viên; 

- Ống đong (100 

ml): 1 cái/5 sinh 

viên; 

- Đũa thủy tinh 

khuấy mẫu: 1 đũa/5 

sinh viên. 

5. Phân tích NO2
-, 

NO3
- 

- Hướng dẫn thu, cố 

định và bảo quản 

mẫu; 

- Sử dụng các dụng 

cụ, thiết bị, và các 

loại hóa chất để xác 

định NO2
-, NO3

-

trong nước ao nuôi 

thủy sản. 

05 

- Thu mẫu đúng kỹ thuật, cố định 

và bảo quản mẫu không làm thay 

đổi chất lượng mẫu nước; 

- Pha được hóa chất cố định và 

phân tích NO2
-, NO3

-; 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, 

thiết bị trong phân tích NO2
-, NO3

-

; 

- Thực hành thành thạo các công 

đoạn trong phân tích NO2
-, NO3

-; 

- Ghi nhận chính xác kết quả thu 

- Hủ nhựa (loại 1,5-

2 lít) đựng mẫu: 20 

hủ/5 sinh viên; 

- Bình thu mẫu ở độ 

sâu nhất định/bình 

Kemmerer: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Thùng lạnh bảo 

quản mẫu: 1 

thùng/10 sinh viên; 

- Hóa chất H2SO4 đậm 

đặc: 0,5 lít/5 sinh 

viên; 

- Acid Sulfanilic: 10 

g/5 sinh viên; 

- Hóa chất HCl đậm 

đặc: 50 ml/5 sinh 

viên; 

- Hóa chất 1-

napththylamine 

hydrochloride: 10 g/5 
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được.  - Buret (25ml): 1 

cái/5 sinh viên; 

- Ống nghiệm có nút 

vặn: 20 cái/5 sinh 

viên; 

- Bình cầu (250 ml) 

có nút nhám: 10 

cái/5 sinh viên; 

- Bình tam giác (50 

ml): 10 cái/5 sinh 

viên; 

- Bình tam giác (125 

ml): 10 cái/5 sinh 

viên; 

- Quang phổ kế: 

Dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Cân điện tử: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

sinh viên; 

- Hóa chất 

NaC2H3O3.H2O: 50g/5 

sinh viên; 

- Hóa chất EDTA: 

10g/5 sinh viên; 

- Hóa chất Phenol: 

50g/5 sinh viên; 

- Hóa chất KOH: 

1kg/5 sinh viên; 

- Hóa chất KNO3: 

10g/5 sinh viên; 

- Hóa chất KMnO4: 

5g/5 sinh viên; 

- Hóa chất NaOH: 

10g/5 sinh viên; 

- Giấy nhôm cân mẫu: 

1/2 cuộn/lớp; 

- Giấy cuộn: 1 

cuộn/10 sinh viên; 
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- Nồi hấp: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Muỗng nhựa lấy 

mẫu: 2 muỗng/5 

sinh viên; 

- Pipet thủy tinh 

(25ml): 1 cái/5 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (1 

lít): 2 cái/5 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (100 

ml hoặc 250 ml): 4 

cái/5 sinh viên; 

- Ống đong (100 

ml): 2 cái/5 sinh 

viên; 

- Đũa thủy tinh 

khuấy mẫu: 2 đũa/5 

- Nước đá: 2 kg/5 sinh 

viên; 

- Nước cất: 5 lít/5 sinh 

viên; 

- Giấy lọc: 5 tấm/5 

sinh viên; 

- Bút lông: 1 cây/10 

sinh viên; 

- Khẩu trang: 1 

cái/sinh viên/buổi; 

- Bao tay: 2cái/sinh 

viên/buổi. 
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sinh viên. 

6. Phân tích H2S 

- Hướng dẫn thu, cố 

định và bảo quản 

mẫu; 

- Sử dụng các dụng 

cụ, thiết bị, và các 

loại hóa chất để xác 

định H2S trong 

nước ao nuôi thủy 

sản. 

05 

- Thu mẫu đúng kỹ thuật, cố định 

và bảo quản mẫu không làm thay 

đổi chất lượng mẫu nước; 

- Pha được hóa chất cố định và 

phân tích H2S; 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, 

thiết bị trong phân tích H2S; 

- Thực hành thành thạo các công 

đoạn trong phân tích H2S; 

- Ghi nhận chính xác kết quả thu 

được. 

- Hủ nhựa (loại 1,5-

2 lít) đựng mẫu: 10 

hủ/5 sinh viên; 

- Bình thu mẫu ở độ 

sâu nhất định/bình 

Kemmerer: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Thùng lạnh bảo 

quản mẫu: 1 

thùng/10 sinh viên; 

 - Buret (25ml): 1 

cái/5 sinh viên; 

- Ống nghiệm có nút 

vặn: 10 cái/5 sinh 

viên; 

- Bình cầu (250 ml) 

có nút nhám: 10 

cái/5 sinh viên; 

- Hóa chất HCl đậm 

đặc: 200ml/5 sinh 

viên; 

- Hóa chất Na2S2O3: 

100 g/5 sinh viên; 

- Hóa chất KI: 100 g/5 

sinh viên; 

- Hóa chất I2: 10 g/5 

sinh viên; 

- Hồ tinh bột: 50g/5 

sinh viên; 

- Giấy nhôm cân mẫu: 

1/4 cuộn/lớp; 

- Giấy cuộn: 1 

cuộn/10 sinh viên; 

- Nước đá: 2 kg/5 sinh 

viên; 

- Nước cất: 2 lít/5 sinh 

viên; 
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- Bình tam giác (50 

ml): 5 cái/5 sinh 

viên; 

- Bình tam giác (125 

ml): 5 cái/5 sinh 

viên; 

- Cân điện tử: 1 cái 

dùng chung cho các 

nhóm sinh viên; 

- Muỗng nhựa lấy 

mẫu: 2 muỗng/5 

sinh viên; 

- Pipet thủy tinh 

(25ml): 1 cái/5 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (1 

lít): 2 cái/5 sinh 

viên; 

- Cốc thủy tinh (100 

ml hoặc 250 ml): 2 

- Giấy lọc: 5 tấm/5 

sinh viên; 

- Bút lông: 1 cây/10 

sinh viên; 

- Khẩu trang: 1 

cái/sinh viên/buổi; 

- Bao tay: 2cái/sinh 

viên/buổi. 
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cái/5 sinh viên; 

- Ống đong (100 

ml): 1 cái/5 sinh 

viên; 

- Đũa thủy tinh 

khuấy mẫu: 1 đũa/5 

sinh viên. 

7. Đánh giá tổng hợp 

về chất lượng nước 

trong thủy vực, ao 

nuôi 

Tổng hợp kết quả 

xác định các yếu tố 

thủy lý, thủy hóa ở 

các bài học trước và 

đưa ra kết luận, 

đánh giá về chất 

lượng nước của 

thủy vực, ao nuôi 

thủy sản. 

 

02 

- So sánh các yếu tố chất lượng 

nước trong các thủy vực, ao nuôi 

thủy sản nước ngọt và nước lợ; rút 

ra những nhận định mang tính đặc 

trưng riêng cho chất lượng nước 

trong thủy vực, ao nuôi thủy sản 

nước ngọt và nước lợ. 

- Phân tích được mối tương quan 

và diễn biến các thông số chất 

lượng nước trong hệ thống nuôi 

trồng thủy sản trong thời gian 

nuôi. 

- Đánh giá được mối quan hệ giữa 

Bút, tập ghi chép. 
Bút, tập: Sinh viên tự 

chuẩn bị. 
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chất lượng nước với sức khoẻ và 

năng suất các đối tượng thủy sản 

nuôi, để chọn phương pháp quản 

lý chất lượng nước phù hợp. 

7.  Tài liệu học tập: 

 - Sách, giáo trình chính:  

[1]. Nguyễn Phú Hòa, Bài giảng thực hành phân tích chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản - Đại học Nông 

lâm TP.HCM, 2006. 

[2]. Trương Quốc Phú, Giáo trình chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản. NXB Đại học Cần Thơ, 2010 

[3]. Nguyễn Đình Trung, Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản, NXB Nông nghiệp TP. HCM, 2004. 

- Sách, tài liệu tham khảo:  

+ Tiếng Việt: 

[1]. Lê Văn Cát, Nước nuôi thủy sản: chất lượng và giải pháp cải thiện chất lượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2006. 

[2]. Nguyễn Phú Hòa, Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, NXB Nông nghiệp TP. HCM, 2012. 

+ Tiếng Anh:  

[1]. Boyd. E. C, Water quality in ponds for aquaculture, Auburn University, Birmingham Publishing Co, 1990. 

[2]. Midlen. A and Redding.T.A, Environmental Management for Aquaculture, Kluwer Academic Publishers, 2000. 

8.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   

 Là điểm trung bình cộng các bài báo cáo kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước đã thực hiện trong quá trình học. 

9.  Điểm đánh giá: 
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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 

trung bình cộng của các bài thực hành, điểm tiểu luận, đồ án,…. 

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:  

- Sinh viên không được vắng bất kỳ buổi thực hành nào (nếu không có lý do chính đáng), sinh viên nghỉ buổi thực hành nào thì điểm 

đánh giá cho buổi thực hành đó của sinh viên là 0 (không) điểm; 

- Sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội quy của nhà trường trong học tập, làm việc tại phòng thí nghiệm. 

            TL. HIỆU TRƯỞNG 

P. TRƯỞNG KHOA 

 

 

 
                  Nguyễn Vân Ngọc Phượng 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 
                   Võ Minh Quế Châu 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 

     

 
     

 

  Giảng viên: Nguyễn Công Tráng 

Nơi nhận: 
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