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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Sinh học phân tử (Molecular Biology) 

- Mã số học phần: CS102 

- Số tín chỉ học phần: 3 

- Số tiết học phần: Lý thuyết 45 tiết, tự học 45 tiết 

2. Đơn vị quản lý học phần: 

- Bộ môn: Bộ môn Công nghệ sinh học phân tử 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn:  Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: TN028 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu CĐR CTĐT 

4.1 

Giúp sinh viên hiểu và phân biệt được cấu trúc và chức năng 

các đại phân tử trong tế bào sơ hạch và chân hạch; trình bày 

được cơ chế của các quá trình tổng hợp của các phân tử; giải 

thích được các hiện tượng liên quan đến di truyền phân tử 

trong tế bào; nguyên tắc và quy trình các phương pháp sinh 

học phân tử phổ biến 

2.1.2a; 

2.1.2c;2.1.3a 

4.2 
Hướng dẫn sinh viên thảo luận và trình bày báo cáo nội dung 

chuyên về sinh học phân tử, sử dụng từ điển sinh học phân tử 
2.2.1c;2.2.2b,c 

4.3 Trao dồi tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên 2.1.2c 

4.4 

Giúp sinh viên hiểu tầm quan trọng của các kiến thức về sinh 

học phân tử trong các quá trình sinh học, y sinh và công nghệ 

sinh học để có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên 

cứu; có đạo đức trong nghiên cứu công nghệ sinh học phân 

tử 

2.3a 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 
CĐR CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 Phân biệt sự khác nhau về cấu trúc và thành 4.1 2.1.2a; 



CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 
CĐR CTĐT 

 Kiến thức   

phần các loại tế bào sơ hạch và chân hạch (thực 

vật và động vật) 

2.1.2c;2.1.3a 

CO2 

Hiểu rõ chức năng và cấu trúc các đại phân tử 

quan trọng trong tế bào gồm acid nhân (RNA và 

DNA) và protein 

4.1 
2.1.2a; 

2.1.2c;2.1.3a 

CO3 

Hiểu được học thuyết trung tâm, cơ chế sao 

chép DNA, tổng hợp RNA, tổng hợp protein và 

mối liên quan giữa các cơ chế. Mô tả được các 

con đường biến dưỡng và sửa chữa DNA. Cơ 

chế di truyền biếu sinh 

4.1 
2.1.2a; 

2.1.2c;2.1.3a 

CO4 

Hiểu được căn bản của cơ chế điều hòa gen, 

miêu tả được cấu trúc một operon. Giải thích 

được cơ chế điều hòa của hệ thống lactose và 

tryptophan, di truyền biểu sinh 

4.1 
2.1.2a; 

2.1.2c;2.1.3a 

CO5 
Nắm được nguyên tắc và quy trình các phương 

pháp sinh học phân tử phổ biến 
4.1 

2.1.2a; 

2.1.2c;2.1.3a 

 Kỹ năng   

CO6 
Thảo luận và trình bày báo cáo nội dung chuyên về 

sinh học phân tử 
4.2 2.2.1c;2.2.2b,c 

CO7 Biết sử dụng từ điển sinh học phân tử 4.2 2.2.1c;2.2.2b,c 

CO8 
Tăng cường vốn từ tiếng Anh chuyên ngành 

 
4.3 2.1.2c 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO9 

Hiểu tầm quan trọng của các kiến thức về sinh 

học phân tử trong các quá trình sinh học, y sinh 

và công nghệ sinh học để có thái độ nghiêm túc 

trong học tập và nghiên cứu 

4.4 2.3a 

CO10 
Có đạo đức trong nghiên cứu công nghệ sinh 

học phân tử 
4.4 2.3a 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 

Trong học phần này, sinh viên sẽ được học về: cấu trúc, chức năng của đại phân tử quan 

trọng trong tế bào: protein và acid nucleic (DNA và RNA), cấu trúc và thành phần tế bào sơ 

hạch và chân hạch. Sinh viên được cung cấp các kiến thức về cơ chế phân tử của di truyền; 

cấu trúc và liên kết của DNA, enzyme biến đổi DNA, sao chép DNA, sửa chữa DNA, phiên 

mã, xử lý RNA, dịch mã và các mã di truyền. Sự điều hòa biểu hiện của gen. Các kỹ thuật 

sinh học phân tử phổ biến cũng được giải thích chi tiết. 
 



7. Cấu trúc nội dung học phần: 
 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1 Tế bào sinh vật 4 

CO1,7,8 
1.1 Tế bào sơ hạch  

1.2 
Tế bào chân hạch (tế bào động vật và tế bào thực 

vật) 
 

Chương 2 Các đại phân tử trong tế bào 6 

CO2,7,8 
2.1 Acid nhân (RNA và DNA)  

2.2 Protein  

2.3 Các đại phân tử khác  

Chương 3 Học thuyết trung tâm sinh học phân tử 4 

CO3,7,8 
3.1 Lịch sử học thuyết trung tâm  

3.2 
Các nguyên tắc của học thuyết trung tâm sinh học 

phân tử 
 

Chương 4 Tổng hợp DNA 5 

CO3,7,8 
4.1 Một số nghiên cứu cơ chế tổng hợp  

4.2 Tổng hợp DNA ở tế bào sơ hạch  

4.3  Tổng hợp DNA ở tế bào chân hạch  

Chương 5 Sửa chữa DNA 4 

CO3,7,8 5.1 Các kiểu tổn thương DNA  

5.2 Các cơ chế sữa chữa  

Chương 6 Tổng hợp RNA (Phiên mã) 4 

CO3,7,8 6.1 Tổng hợp RNA ở tế bào sơ hạch  

6.2  Tổng hợp RNA ở tế bào chân hạch  

Chương 7 Tổng hợp protein (Dịch mã) 4 

CO3,7,8 
7.1 Cấu trúc ribosome  

7.2 Tổng hợp protein ở tế bào sơ hạch  

7.3  Tổng hợp protein ở tế bào chân hạch  

Chương 8 Điều hòa biểu hiện gen 4 

CO4,7,8 8.1 Điều hòa biểu hiện gen ở tế bào sơ hạch  

8.2  Điều hòa biểu hiện gen ở tế bào chân hạch  

Chương 9 Di truyền biểu sinh 4 
CO4,6,7,8,

9,10 
9.1 Khái niệm  

9.2  Cơ chế  

Chương 10  Các kỹ thuật sinh học phân tử 6 

C05,6,7,8,9

,10 

10.1 Các kỹ thuật lai phân tử  

10.2 Kỹ thuật tổng hợp DNA nhân tạo  

10.3 Giải trình tự gen  

 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Lý thuyết 

- Thảo luận 

- Báo cáo nhóm 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 



Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học trong suốt học phần và ghi chú bài giảng cẩn 

thận. Trước khi đến lớp phải đọc trước phần giáo trình sắp học. Tuy nhiên, bài giảng 

thường có thêm thông tin kiến thức không nằm trong giáo trình và sẽ được cho vào các kỳ 

thi. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

10.1 Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá dựa trên các điểm tích lũy như sau: 

TT Điểm thành 

phần 

Qui định Trọng số CĐR HP 

1 Chuyên cần  Tham dự 80% các buổi học 10% CO9 

2 Kiểm thi giữa 

kỳ 

Trắc nghiệm, trả lời ngắn, chọn 

đúng/sai, và giải quyết tình huống Sinh 

viên bắt buộc tham gia kỳ thi này 

30% CO1,2,3,4,
5 

3 Kiểm thi cuối 

kỳ 

Trắc nghiệm, trả lời ngắn, chọn đúng/sai, 

và giải quyết tình huống 
Sinh viên bắt buộc tham gia kỳ thi này 

60% CO1,2,3,4,5
,7,8 

10.2 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. 

 
11. Tài liệu học tập: 

Những giáo trình sau được yêu cầu cho học phần: 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

1. Bài giảng Sinh học phân tử / Tác giả: Trần Phước Đường. - 

Cần Thơ: Trường đại học Cần Thơ, 2007-572.8/ Đ561/P.1 MON.037928, NSH.000161 

2. Bài giảng Sinh học phân tử / Tác giả: Trần Phước Đường. - 

Cần Thơ: Trường đại học Cần Thơ, 2007-572.8/ Đ561/P.2 

MON.038945, NSH.000162 

3. Bài giảng Sinh học phân tử / Tác giả: Trần Phước Đường. - 
Cần Thơ: Trường đại học Cần Thơ, 2007-572.8/ Đ561/P.3 

MON.038946,CNSH.000157 

4. Bài giảng Sinh học phân tử / Tác giả: Trần Phước Đường. - 
Cần Thơ: Trường đại học Cần Thơ, 2007-572.8/ Đ561/P.4 

MON.037895, NSH.000158 

5. Sinh học phân tử ( Khái niệm- Phương pháp- Ứng dụng) / 

Hồ Huỳnh Thùy Dương. - Hà Nội : Giáo dục, 2005- 572.8/ 

D561 

MON.024904, MON.024907, 
MOL.076213, 

MOL.045389, 

MOL.045388 

6. Lehninger Principles of Biochemistry/ Albert L. Lehninger, 

David L. Nelson and Michael M. Cox - New York : W.H. 

Freeman , 2005- 572/ L523 

 

CNSH.001399 

 

 



12. Hướng dẫn tự học: 

 
Tuần 

 
Nội dung 

 
Tiết 

Nhiệm vụ của sinh viên: Đọc giáo 

trình trước khi  lên lớp 

1. 1 Chương 1: Tế bào sinh vật 3 Giáo trình [1] Chương 1,6,7 
 

2. 2 Chương 1: Tế bào sinh vật 3 Giáo trình [1] Chương 8,9 
 

3. 3 Chương 2:  Các đại phân tử 
trong tế bào 

3 Giáo trình [1] Chương 5 

4. 4 Chương 2:  Các đại phân tử 
trong tế bào 

3 Giáo trình [1] Chương 3,4 

5. 5 Chương 3: Học thuyết trung 

tâm sinh học phân tử 

3 Giáo trình [5] Chương 4-6 

6. 6 Chương 3: Học thuyết trung 

tâm sinh học phân tử 

3 Giáo trình [6] Chương 8 

7. 7 Chương 4: Tổng hợp DNA 3 Giáo trình [1] Chương 18, Phần tổng 
hợp DNA 

8. 8 Kiểm tra giữa kỳ  Giáo trình [1] Chương 
1,3,4,5,6,7,8,9,18 

9. 9 Chương 5: Sữa chữa DNA 3 Giáo trình [1] Chương 18, Phần sữa 
chữa DNA 

10. 10 Chương 6: Tổng hợp RNA 3 Giáo trình [1] Chương 19 

11. 11 Chương 7: Tổng hợp protein 3 Giáo trình [1] Chương 20 

12. 12 Chương 8: Điều hòa biểu hiện 

của gen 

3 Giáo trình [1] Chương 21 

13. 13 Chương 9: Di truyền biểu sinh 3 Xem các tài liệu khác 

14. 14 Chương 10: Các kỹ thuật sinh 

học phân tử 

3 Xem các tài liệu khác 

15. 15 Thi cuối kỳ   

 

 Cần Thơ, ngày 03 tháng 10 năm 2019 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN NC&PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC  
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Đỗ Tấn Khang 

 
 


