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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Phương pháp khảo sát nguồn lợi thủy sản.   Mã số: TS 629 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2TC , 30 tiết (LT: 15; BT: 3; TH: 12) 

1.4. Học phần tiên quyết:…………………….……………..Mã số:……………….. 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá; Khoa Thủy 

sản 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên:  Hà Phước Hùng 

Học hàm, học vị:  Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 01212 252 033 Email: hphung@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Phương pháp khảo sát nguồn lợi thủy sản là môn học chuyên ngành thủy sản, 

chuyên nghiên cứu về các qui trình, công cụ hỗ trợ thu mẫu và các phương pháp 

khảo sát (thu và phân tích) các loại nguồn lợi thủy sản. Người học sẽ được giảng 

dạy lý thuyết kết hợp với thực hành khảo sát, đánh giá nguồn lợi thủy sản nhằm xác 

định chính xác các thành phần loài ở khu vực nghiên cứu, tính toán các thông số, 

tham số cần thiết về biến động các nguồn lợi và các nguy cơ gây suy giảm nguồn 

lợi thủy sản. 

 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

Sau khi học xong, người học có khả năng thực hiện các bước khảo sát, tự tính 

toán và đánh giá các vấn đề về liên qian đến thành phần loài, đến sản lượng và trữ 

lượng của các loại nguồn lợi thủy sản. Đề xuất được các giải pháp quản lý và bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản hợp lý nhất. 

Về thực hành: 

- Người học có thể tự thu thập và xử lý mẫu các loại nguồn lợi một cách 

độc lập; biết tra cứu tài liệu định danh loài. Biết các phương pháp chụp, xử lý ảnh, 

cách lưu trữ và bảo tồn mẫu nguồn lợi thủy sản. Biết tính toán các tham số về biến 

động nguồn lợi thủy sản, mối quan hệ chiều dài- khối lượng, thành phần thức ăn,… 

- Biết cách viết báo cáo và thảo luận về nguồn lợi thủy sản trong khu vực 

nghiên cứu. 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng 
chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). 
Để học viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những 
tài liệu tham khảo nào, ở đâu. 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Các loại nguồn lợi thủy sản 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương này nhằm giới thiệu các loại nguồn lợi thủy sản sống trong 

các thủy vực. Giúp cho người học có cái nhìn khái quát về các loại 

nguồn lợi thủy sinh khác nhau 

1.1. Nguồn lợi thực vật thủy sinh (rong và tảo) 

1.2. Nguồn lợi động vật nhuyễn thể (ốc, nghêu, sò) 

1.3. Nguồn lợi giáp xác (tôm, cua) 

1.4. Nguồn lợi cá (cá nổi, cá đáy) 

1.5. Nguồn lợi thủy sản khác (san hộ, hải sâm,..) 

1.6 Bài tập: người học sẽ được giới thiệu về hình ảnh, tham quan trực 

tiếp về các loại nguồn lợi thủy sản 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[], [2], [3], 

Chương 2. Ngư cụ và công dùng cho khảo sát nguồn lợi thủy sản 

Chương này nhằm giới thiệu các loại ngư cụ hiện đang khai thác 

nguồn lợi thủy sản và ngư cụ chuyên dung cho khảo sát nguoi62n 

lợi thủy sản 

2.1.  Các ngư cụ di động 

2.2. Các ngư cụ cố định 

2.3. Các ngư cụ kết hợp điện và ánh sang 

2.4. Các ngư cụ thu mẫu phiêu sinh (động và thực vật phiêu sinh); thu 

mẫu động vật đáy và thu mẫu cá, giáp xác. 

2.5. Các công cụ, thiết bị quan trắc và đo đạc trong khảo sát nguồn lợi 

thủy sản 

2.6. Bài tập: người học sẽ tham quan trực tiếp và học cách sử dụng 

thành thạo các ngư cụ dung để thu thập nguồn lợi thủy sản. 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1] 
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Chương 3. Các phương pháp tthu thập dữ liệu nguồn lợi thủy 

sản 

    Chương này nhằm giới thiệu đến người học các phương pháp thu 

thập các dữ liệu liên quan đến sản lượng, trữ lượng, sinh trưởng, tăng 

trường, dinh dưỡng, sinh sản của các nguồn lợi thủy sản 

3.1. Phương pháp dựa trên điều tra, thống kê 

3.2. Phương pháp diện tích quét 

3.3. Phương pháp thu nhặt và đếm 

3.4. Phương pháp thu mẫu phân tầng 

3.5. Phương pháp thu mẫu dựa vào thiết bị giám sát và dò cá 

3.6.  Phương pháp thu mẫu dựa vào công cụ khác. 

3.7. Bài tập:… 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5], 

Chương 4. Các phương pháp tính toán các thông số và tham số 

liên quan đến nguồn lợi thủy sản 

    Chương này nhằm giới thiệu đến người học các phương pháp tính 

toán các vấn đề liên quan đến sản lượng, trữ lượng, sinh trưởng, tăng 

trường, dinh dưỡng, sinh sản của các nguồn lợi thủy sản 

4.1 Phương pháp tính toán thống kê mô tả và sự khác biệt 

4.2 Phương tính toán tương quan 

4.3 Phương pháp tính toán sản lượng và trữ lượng nguồn lợi thủy sản. 

4.4 Phương pháp tính toán các tham số tăng trưởng 

4.5 Phương pháp tính toán các thành phần thức ăn. 

4.6 Phương pháp tính toán mùa vụ sinh sản 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5], 
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5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (20 

tiết), thực hành (20 giờ), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết 

trình theo nhóm trước lớp. 

5.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 30% và thi cuối kỳ: 70%, thực 

hành………, …………….. 

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  
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        Ngày  10   tháng 10 năm 2015 

 Duyệt của đơn vị      Người biên soạn 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA THỦY SẢN   
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