
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

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

- Mã số học phần: CS103 

- Số tín chỉ học phần: 1 tín chỉ  

- Phân bố số tiết  : 30 tiết thực hành tại phòng thí nghiệm. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Công nghệ sinh học phân tử 

- Khoa/Viện: Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học 

3. Điều kiện tiên quyết: 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: CS102 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

- Giúp sinh viên có kiến thức về sử dụng an toàn phòng thí 

nghiệm sinh học nói chung và phòng thí nghiệm sinh học phân 

tử nói riêng. 

- Giúp sinh viên liên kết các kiến thức đại cương với các kỹ 

thuật sinh học phân tử hỗ trợ cho những nghiên cứu liên quan.  

- Sinh viên tư duy, hiểu và giải thích được các kết quả từ học 

phần. 

- Sinh viên thực hành và giải thích được các kết quả phân tích 

DNA bằng phương pháp chạy điện di trên gel agarose 

- Sinh viên thực hành và phân tích đánh giá nồng độ và chất 

lượng DNA. 

2.1.2a,b 

4.2  

- Hướng dẫn sinh viên thao tác thành thạo các kỹ năng thực 

hành thí nghiệm trong học phần. 

- Giúp sinh viên thực hành các kỹ năng trong việc phân lập, ly 

trích bộ gen từ nguồn vật liệu như: vi sinh vật, thực vật, động 

vật. 

2.2.1a,b,c 

4.3 

- Rèn luyện sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thảo 

luận và phân tích các tình huống. 

- Nâng cao kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc liên quan đến 

bố trí thí nghiệm. 

- Bồi dưỡng kỹ năng trình bày báo cáo và phân tích kết quả, số 

liệu thí nghiệm. 

2.2.2a,b,c 



 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.4 

 

- Nâng cao tính trách nhiệm, quản lý thời gian, tinh thần tự giác 

và tính trung thực. 
2.3a,b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Hiểu và vận hành an toàn các thiết bị cơ bản trong phòng 

thí nghiệm sinh học phân tử.  

Thành thạo các thao tác trong phòng thí nghiệm 

4.1 

4.2 
2.1.2a,b 

CO2 Giải thích được một số kết quả cơ bản trong lĩnh vực 

sinh học phân tử. 
4.1 2.1.2a,b 

CO3 
Biết và khai thác các kết quả từ thí nghiệm sinh học phân 

tử, cũng như chủ động xử lý các tình huống liên quan 

đến kết quả thí nghiệm 

4.1 

4.3 
2.1.2a,b 

CO4 
Hiểu nguyên tắc ly trích DNA, lưu trữ và kiểm tra DNA 

bằng các phương pháp khác nhau 
4.1 2.1.2a,b 

 Kỹ năng   

CO5 Sử dụng phòng thí nghiệm và các thiết bị, dụng cụ phù 

hợp hỗ trợ cho mục tiêu thí nghiệm 
4.1 2.2.1b 

CO6 

Rèn luyện sinh viên về an toàn hóa học hiện đại, nhận 

biết và giảm thiểu những nguy cơ độc hại hóa học và vật 

lý tiềm tàng trong phòng thí nghiệm, và cách giải quyết 

tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả. 

4.1 

4.3 
2.2.1a, b 

CO7 
Bồi dưỡng kỹ năng trình bày báo cáo, cách đưa thông tin 

rõ ràng và có tổ chức 
4.3 2.2.2a,b 

CO8 

Kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên, xử lý tình huống 

liên quan đến môn học. Sinh viên phải có khả năng làm 

việc nhóm hiệu quả để giải quyết các vấn đề khoa học, là 

một trưởng nhóm và một thành viên năng nổ và có tương 

tác tốt với các nhóm bạn. 

Tham gia tích cực các hoạt động thảo luận và bài tập 

nhóm 

4.3 2.2.2c 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO9 

Hình thành thói quen, ý thức kỹ luật, có tinh thần trách 

nhiệm cao 

Nâng cao tính trung thực và có thái độ thích nghi với 

điều kiện sẵn có 

 

4.4 2.3a,b,c 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  
Học phần tập trung vào các nguyên lý và kỹ thuật được sử dụng trong sinh học phân 

tử như: Pha chế, chuẩn bị hóa chất, phân lập DNA từ các nguồn khác nhau (vi 

khuẩn, động vật và thực vật), điện di gel agarose, phân tích DNA. 

7. Cấu trúc nội dung học phần thực hành: 

 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Bài 1. 

Giới thiệu các thao tác cơ bản, nguyên tắc làm việc 

trong phòng thí nghiệm 

Trích DNA từ vi khuẩn 

5 
CO1, CO4, 

CO5, CO6 

Bài 2. Trích DNA từ tôm 5 

CO1, CO4, 

CO5, CO6, 

CO8, CO9 

Bài 3. Trích DNA từ lá 5 
CO1, CO4, 

CO5, CO6 

Bài 4. Trích DNA từ lá (tt) 5 

CO1, CO4, 

CO5, CO6, 

CO8, CO9 

Bài 5. Kỹ thuật chạy điện di, chuẩn bị mẫu 5 

CO1, CO2, 

CO4, CO5, 

CO8 

Bài 6. 
Đo nồng độ DNA bằng máy quang phổ  

Phân tích DNA 
5 

CO3, CO4, 

CO7, CO8, 

CO9 

Thi kết 

thúc học 

phần 

Nộp báo cáo theo yêu cầu cán bộ giảng dạy 

Thi kết thúc học phần 
2 CO7, CO9 

8. Phương pháp giảng dạy:  

- Giải thích các quy trình thực hành trong học phần  

- Hướng dẫn sinh viên các thao tác thí nghiệm 

- Sinh viên thực hành trên mẫu tại phòng thí nghiệm  

- Thảo luận nhóm 

- Viết báo cáo kết quả 

9. Nhiệm vụ của sinh viên:  

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Sinh viên phải tham dự đầy đủ 100% giờ các buổi học thực tập và ghi chú đầy đủ các 

quy trình thí nghiệm. 

- Sinh viên phải đến phòng thí nghiệm đúng giờ. 



 

- Sinh viên thực hiện đúng quy định học phần và phòng thí nghiệm: không đem thức ăn, 

nước uống vào phòng thí nghiệm, kể cả nước uống đóng chai; dọn dẹp sạch sẽ khu vực 

thí nghiệm sau giờ học; tuân thủ mọi nguyên tắc và quy định an toàn của phòng thí 

nghiệm. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá  

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần -Tham dự nghiêm túc trong quá 

trình học 

10% CO9 

 

2 Điểm bài tập nhóm - Báo cáo bài tập theo yêu cầu 

cán bộ giảng dạy 

- Được nhóm xác nhận có tham 

gia  

10% CO1-CO8 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết/trắc nghiệm (45 phút) 

- Bắt buộc dự thi 

80% CO1-CO8 

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 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau 

đó chuyển thành điểm chữ (thang điểm A-B-C-D-F) và điểm số (thang điểm 4) theo 

quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  

 
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. 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 

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

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

Freeman , 2005- 572/ L523 

 

CNSH.001399 

4. Giáo trình thực hành sinh học phân tử, 2010, Trần Thị Xuân 
Mai 

CNSH.001323 

CNSH.001326 

 

 



 

12. Hướng dẫn tự học: 

 
Tuần 

 
Nội dung 

 
Tiết 

Nhiệm vụ của sinh viên: Đọc giáo 

trình trước khi  lên lớp 

1. 1 
Giới thiệu các thao tác cơ bản, 

nguyên tắc làm việc trong phòng 

thí nghiệm 

Trích DNA từ vi khuẩn 

5 Giáo trình [4] Chương 1,2 
Tài liệu [1] chương 6 

2. 2 

Trích DNA từ tôm 

5 Giáo trình [4] Chương 3 
Tài liệu [1] chương 6 
 

3. 3 
Trích DNA từ lá 

5 Giáo trình [4] Chương 4 
Tài liệu [1] chương 6 
 

4. 4 

Trích DNA từ lá (tt) 
5 Giáo trình [4] Chương 5 

Tài liệu [1] chương 6 
 

5. 5 
Kỹ thuật chạy điện di, chuẩn bị 

mẫu 

5 Giáo trình [4] Chương 6 
Tài liệu [1] chương 6 
 

6. 6 Đo nồng độ DNA bằng máy 

quang phổ  

Phân tích DNA 

5 Giáo trình [4] Chương 7 
Tài liệu [1] chương 6 
 

 
  

Cần Thơ, ngày 03 tháng 10 năm 2019 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN NC&PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC  

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ 

 

 
 

Đỗ Tấn Khang 

 


