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1. Tên học phần:
- Mã số học phần :

TSQ610

- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ
- Số tiết học phần :

20 tiết lý thuyết, 20 tiết thực hành

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn :

Quản lý và Kinh tế nghề cá

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn:

Khoa Thuỷ sản

3. Điều kiện tiên quyết:
4. Mục tiêu của học phần: Học phần này nhằm trang bị cho người học kiến thức và
kỹ năng nhận biết về quần đàn của các nhóm nguồn lợi thủy sản; các phương pháp
xác định tuổi và tăng trưởng của quần đàn, nguyên lý biến động của một quần đàn,
việc quản lý nguồn lợi thủy sản và sự phát triển của quần đàn.
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Đảm bảo được kiến thức về sinh học quần đàn và sự biến động của chúng.
4.1.2. Lựa chọn được phương pháp phù hợp để xác định tuổi và tăng trưởng của
quần đàn.
4.1.3. Giải thích được nguyên lý biến động quần đàn.
4.1.4. Giải thích được mối quan hệ giữa quản lý nguồn lợi thủy sản và sự phát
triển quần đàn.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Đánh giá được các yếu tố sinh học trong biến động quần đàn cá.
4.2.2. Biết được nguyên lý và một số phương pháp xác định tuổi và tăng trưởng
của quần đàn.
4.2.3. Sử dụng được ít nhất một kỹ thuật/phần mềm chuyên dùng trong việc xác
định tuổi và tăng trưởng, cũng như sự biến động quần đàn.
4.3. Thái độ:
4.3.1. Ý thức được trách nhiệm chuyên môn cho việc phát triển ổn định theo qui
luật sinh học của các quần đàn thủy sản.
4.3.2. Ý thức được trách nhiệm cá nhân và vận động cộng đồng trong việc khai
thác sử dụng, phục hồi và phát triển quần đàn thủy sản.

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần này nhằm giới thiệu cho người học sự đa dạng các nhóm nguồn lợi thủy sản;
các phương pháp đánh giá trữ lượng của chúng; các yếu tố biến động đàn cá và
phương pháp xác định các tham số biến động; cũng như giới thiệu cho nười học mục
tiêu, nội dung và các qui định trong quản lý nguồn lợi thủy sản.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
6.1. Lý thuyết
Nội dung
Chương 1. Giới thiệu

Số tiết

Mục tiêu

3

Một số khái niệm

0,5

4.1.1

Sự đa dạng sinh học thủy sản

0,25

4.1.1

1.3

Sự phân bố và phong phú

0,25

4.1.1

1.4

Vòng đời

0,5

4.1.1

1.5

Tập tính di cư

0,5

4.1.1

1.6

Tập tính kết đàn
0,5

4.1.1

1.1.
1.2.

1.7

Các nhóm nguồn lợi thủy sản kinh tế

0,5

4.1.1

Chương 2.

Tuổi và tăng trưởng

7
0,5

4.1.2; 4.1.3

2.1.

Giới thiệu

2.2.

Quan hệ chiều dài-khối lượng

2.3

Nguyên lý xác định tuổi

2.4

Phương pháp đánh dấu-bắt lại

0,5

2.5

Phương trình tăng trưởng von Bertalanffy

0,5

2.6

Phương pháp xác định tuổi từ số liệu tần suất
chiều dài

1

2.7

Phương pháp xác định tuổi từ đá tai

1

2.8

Phương pháp xác định tuổi từ vẫy

1

2.9

Phương pháp xác định tuổi từ xương

1

0,5

4.1.2

1

4.1.2; 4.2.2
4.1.2; 4.2.2
4.1.2; 4.2.2
4.1.2; 4.2.2
4.1.2; 4.2.2
4.1.2; 4.2.2
4.1.2; 4.2.2

Chương 3. Sinh học quần đàn cá

6

3.1

Khái niệm biến động đàn cá

1

4.1.3

3.2

Các thông số biến động quần đàn cá

2

4.1.3; 4.1.4

3.3

Tăng trưởng về kích cở

1

4.1.3; 4.1.4

3.4

Mùa vụ sinh sản và lượng bổ sung

1

4.1.3; 4.1.4

3.5

Các tỉ lệ chết trong quần đàn

1

4.1.3; 4.1.4

Chương 4. Quản lý nguồn lợi thủy sản

4

Các nghề khai thác thủy sản và tính chọn lọc
ngư cụ

1

4.1.4; 4.3.1;
4.3.2

Dữ liệu nghề khai thác

0,5

4.3.

Thu thập dữ liệu nghề khai thác

0,5

4.4.

Khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản

1

4.5.

Qui định trong quản lý nguồn lợi thủy sản

1

4.1.4; 4.3.1;
4.3.2
4.1.4; 4.3.1;
4.3.2
4.1.4; 4.3.1;
4.3.2
4.1.4; 4.3.1;
4.3.2

4.1.

4.2.

6.2. Thực hành
Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

Bài 1. Phân tích nhóm tuổi từ số liệu tần suất chiều dài
Bài 2. Phương pháp đánh dấu cá

5
5

4.2.3

Bài 3. Phương pháp xác định tuổi từ đá tai

5

4.2.3

Bài 4. Xác định các tham số tăng trưởng von Bertalanffy

5

4.2.3

7. Phương pháp giảng dạy:
Học lý thuyết trên lớp, thực hành tại phòng thực tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 4 bài thực hành.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

4.2.3

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT Điểm thành phần
Quy định
1 Điểm thực hành
- Tham gia đủ 4 bài thực hành
2 Điểm thi kết thúc - Thi viết (60 phút)
học phần
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
và 100% giờ thực hành
- Bắt buộc dự thi

Trọng số
30%
70%

Mục tiêu
4.1.2; 4.2.1
4.1.1; 4.1.2;
4.1.3

9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
10. Tài liệu học tập:
Thông tin về tài liệu
[1] King, M. (1995) Fisheries biology, assessment and
management. Fishing News Books, 341 pages.

Số đăng ký cá biệt
Thư viện Khoa
Thủy sản; Cá nhân

[2] Trần Đắc Định và ctv (2013) Mô tả định loại cá Đồng Bằng
Sông Cửu Long, Nhà xuất bản Đại Học Cần Thơ, 174 trang.

Thư viện Khoa
Thủy sản; Cá nhân

[3] Trần Đắc Định (2011) Giáo trình Đánh giá và Quản lý nguồn Thư viện Khoa
lợi thủy sản, 77 trang.
Thủy sản; Cá nhân
[4] Gayanilo, F.C.; Sparre, P.; and Pauly, D. (1996) FiSAT:
FAO-ICLARM stock assessment tools. User’s manual, 126
pages.
[5] Bagenal, T. (1978) Methods for assessment of fish
population in freshwater, 365 pages.

Thư viện Khoa
Thủy sản; Cá nhân
Thư viện Khoa
Thủy sản; Cá nhân

11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần
1,2,3

Nội dung

Chương 1: Giới thiệu

4,5,6,7 Chương 2: Tuổi và
8,9,10
11,12,
13

tăng trưởng
Chương 3: Sinh học
quần đàn
Chương 4: Quản lý
nghề cá

Lý
thuyết
(tiết)

Thực
hành
(tiết)

3

0

7

15

6

15

4

0

Nhiệm vụ của sinh viên

-Nghiên cứu trước: Tài liệu [1] và
[2]
-Nghiên cứu trước: Tài liệu [3];
[4]; [5] và [1]
-Nghiên cứu trước: Tài liệu [1] và
[3] ]; [4] ]; [5]
-Nghiên cứu trước: Tài liệu [1] và
[3] ]; [4] ]; [5]

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2015
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA THUỶ SẢN

Người biên soạn

