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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Sinh học và sinh thái sinh vật biển; Mã số: TSQ605 

1.2. Trình độ: Cao học 

1.3.  Cấu trúc học phần: Số TC:  02 LT: 24 ; BT: 06; TH:0) 

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

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kỹ thuật nuôi Hải sản; Khoa/Viện: Khoa Thủy 

sản 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Ngô Thị Thu Thảo 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0909932722; Email: thuthao@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần này bao gồm một số nội dung đã được giảng dạy cho sinh viên đại 

học chuyên ngành Nuôi và bảo tồn sinh vật biển với một số kiến thức và khái niệm 

về các quá trình sinh học diễn ra trong môi trường biển. Trong chương trình đào tạo 

cho bậc cao học, học phần sẽ trình bày sâu hơn và mở rộng hơn nội dung liên quan 

đến mối quan hệ giữa sinh học và sinh thái của sinh vật biển. Học viên sẽ được 

trang bị thêm các kiến thức về điều kiện và nguồn lợi trong môi trường biển, các 

mối tương tác của sinh vật trong môi trường biển, các tác động của tự nhiên và con 

người đến hệ sinh thái biển. Học phần này có liên quan đến các học phần khác như 

Đa dạng sinh học biển, Quản lý nguồn lợi vùng ven bờ và Bảo tồn sinh vật biển... 

 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

1. Tiếp cận và nắm vững các kiến thức về môi trường biển, các hệ sinh thái 
dưới nước, các mối tương tác của sinh vật trong môi trường biển. 

2. Hiểu biết về điều kiện và nguồn lợi trong môi trường biển. 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

5.  

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Môi trường biển 

(Chương 1 trình bày các nội dung cơ bản về việc phân vùng các hệ 

sinh thái dưới nước, đặc điểm nổi bật của các hệ sinh thái này) 

1.1. Các yếu tố tác động 

1.2. Phân vùng ngập nước 

1.3. Vùng sinh thái nước ngọt 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

1.4. Vùng sinh thái nước ngập mặn gần bờ 

1.5. Vùng sinh thái nước mặn xa bờ 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [3] 

Chương 2. Sinh quyển dưới nước 

(Chương 2 trình bày các nội dung về cấu trúc địa hình, các dòng chảy, 

tính chất vật lý và hóa học của môi trường biển trong mối liên hệ với 

sin vật biển) 

2.1. Đại dương 

2.2. Địa hình & cấu trúc đáy đại dương 

2.3. Các dòng chảy trên đại dương 

2.4. Nhiệt lượng và nhiệt độ 

2.5. Ánh sáng 

2.6. Thành phần hóa học của nước biển 

2.7. Độ mặn 

2.8. Tỷ trọng nước biển 

2.9. Các khí hòa tan 

2.10. pH 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3] 
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Chương 3. Các thích ứng của sinh vật trong môi trường biển  

(Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến các thích ứng cơ bản 

của sinh vật biển với các điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ mặn, 

ánh sáng, dòng chảy ......) 

3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thích ứng với nhiệt độ  

3.2. Ảnh hưởng của độ mặn và thích ứng với độ mặn  

3.3. Ảnh hưởng của ánh sáng và thích ứng với ánh sáng  

3.4. Ảnh hưởng của dòng chảy và thích ứng với dòng chảy  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3] 
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Chương 4. Các cấp bậc của hệ sinh thái 

(Chương 4 trình bày các nội dung liên quan đến tập tính và các đặc 

điểm cơ bản của cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Chương này 

cũng đề cập tới các vấn đề về tương tác giữa các cá thể, quần thể và 

quần xã trong tổng thể của hệ sinh thái và sinh quyển) 

4.1. Cá thể 

4.2. Quần thể  

4.3. Quần xã  

4.4. Hệ sinh thái  

4.5. Sinh quyển 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3]  
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 5.   Điều kiện và nguồn lợi  

(Chương 5 trình bày các khái niệm về điều kiện và nguồn lợi, đặc tính 

và sự biến đổi của điều kiện và nguồn lợi trong môi trường biển) 

5.1. Các khái niệm cơ bản 

5.2. Các điều kiện  

• Nhiệt độ  

• Độ mặn  

• pH 

• Cấu trúc đất và nền đáy  

• Chuyển động của không khí và nước  

• Sự ô nhiễm môi trường 

5.3. Nguồn lợi  

• Năng lượng mặt trời 

• Các chất vô cơ 

• Các chất khoáng 

• Thức ăn 

• Không gian sống 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [3] 
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Chương 6. Tác động của con người đến môi trường và sinh vật 

biển 

(Chương 6 trình bày các tác động của con người đến môi trường, hệ 

sinh thái và sinh vật biển.Tùy theo dạng và tính chất của tác động mà 

ảnh hưởng có thể ngắn hạn hoặc lâu dài, hệ sinh thái có thể được 

phục hồi hoặc có thể không thể phục hồi) 

6.1. Tác động chung 

6.2. Tác động của đánh bắt hải sản 

6.3. Tác động của nuôi trồng thủy sản  

6.4. Tác động của khai thác khoáng sản  

6.5. Tác động của ô nhiễm  

6.6. Tác động của khí thải 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [4]  
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Chương 7. Bài tập và thuyết trình 

7.1 Bài tập: Đọc TLTK và viết thu hoạch tại lớp 

7.2 Thuyết trình: Học viên được giao chủ đề và thuyết trình theo nhóm 
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6. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

6.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (24 

tiết), bài tập và thuyết trình (6 tiết), trong quá trình học học viên sẽ đọc tài liệu 

tham khảo, làm bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp. 

6.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 20% và thi cuối kỳ: 60%, bài tập 

và thuyết trình 20%. 
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