
 

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:  Vi sinh vật chuyên sâu (Advanced Microbiology)  

    - Mã số học phần: …CS606 

- Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ  

- Số tiết học phần:  30 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành, … tiết thực tế, 

 

2. Đơn vị phụ trách học phần: BM CNSH Vi sinh vật 

Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Viện NC&PT Công nghệ sinh học … 

3. Điều kiện tiên quyết:  

- Điều kiện tiên quyết: ...Vi sinh vật đại cương  CS216 … 

- Điều kiện song hành: ... … 

4. Mục tiêu của học phần: Giới thiệu chi tiết vào các nhóm vi sinh vật quan trọng trong biến 

chuyển các chu trình và Ứng dụng các nhóm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp, xử lý 

môi trường, chế biến thực phẩm.....  

    4.1.Kiến thức:  

4.1.1. Cung cấp những kiến thức mới về vi sinh vật ở mức độ phân tử trên thế giới 

cùng với những tên khoa học đã được sửa đổi … 

4.1.2. Học viên có thể tự ứng dụng những vi sinh vật hữu ích trong sản xuất tại gia 

đình 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Giáo trình giúp học viên nhận diện, đánh giá và phân loại cũng như lập qui 

trình sản xuất nhỏ vào sản xuất sau này…  

4.2.2. Chương trình học giúp học vien bổ sung thêm kiến thức lập kế hoạch sản 

xuất, qui trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với những phần mềm công nghệ 

hay những công nghệ cơ khí sẳn có hoặc sáng tạo cái mới cần thiết cho sản 

xuất… 

4.3. Thái độ/Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

4.3.1. Thông qua những nội dung của đề cương giáo trình, giảng viên mong muốn 

học viên tiếp nhận được những thông tin mới nhất về vi sinh vật học hiện đại 

như phân loại mới, kiến thức cập nhập …  

4.3.2. Học viên sau khi học xong học phần này sẽ có cái nhìn đúng đắn về vi sinh 

vật như tính tích cục và tích tiêu cực của vi sinh vật trong đời sống… 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

- Giới thiệu Sự tăng trưởng của vi sinh vật, Sinh thái học vi sinh vật, Vi sinh vật trong 

tự nhiên, Vi sinh vật trong các chu trình trong tự nhiên, Sự phân lọai và tiến hóa của vi 

sinh vật vá 1 chuyên đề mới về vi sinh vật hiện đại. 



 

-  Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra LO1, LO2, LO3, LO5, LO6, LO8, LO7 trong CTĐT 

ngành Cao học Công nghệ và Vi sinh vật 

 Cấu trúc nội dung học phần: 

6.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. Sự tăng trưởng của vi sinh vật 4  

1.1. Các giai đọan phát triển vi sinh vật  4.1.1; 4.2.1; 

1.2. Mẽ cấy liên tục và ứng dụng  4.1.2; ... 

                    1.3. Các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển của 

vi sinh vật 

 

Câu hỏi và tài liệu tham khảo 

 4.1.1; 4.2.1; 

4.1.2 

    

Chương 2. Sinh thái học vi sinh vật 6  

2.1. Giới thiệu tổng quát  4.1.1; 4.2.1; 

2.2. Môi trường chọn lọc và phương pháp phân lập       4.1.1; 4.2.1; 

4.2.2 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

Chương 3. 

                    3.1.  

                    3.2. 

                    3.3. 

                    3.4. 

 

 

 

Chương 4. 

                   4.1. 

                  4.2. 

                   

                    4.3.    

                   4.4. 

            

 

 

        Chương 5. 

            

                5.1. 

               5.2. 

               5.3. 

               5.4. 

Sự phát triển của vi sinh vật trong tự nhiên 

A.trong đất 

B. trong nước (nước ngọt, nước mặn...) 

C. trong môi trường đặc biệt 

 

Câu hỏi và tài liệu tham khảo 

 

Vi sinh vật và các chu trình trong tự nhiên 

Chu trình carbon 

Chu trình Nitrogen 

Chu trình Sulfur 

Chu trình Phospho 

 

Câu hỏi và tài liệu tham khảo 

 

Sự phân lọai và tiến hóa của vi sinh vật 

Sự hình thành trái đất và sinh vật sơ khai 

Tiêu chuẩn để đánh giá sự tiến hóa và phân lọai 

Các phương pháp phân lọai vi sinh vật 

Ứng dụng phương pháp sinh học phân tử để 

phân lọai vi sinh vật 

 

Câu hỏi và tài liệu tham khảo 

 

Chuyên đề đặc biệt và hiện đại (ví dụ như 

Nấm rễ)                                                   

Giới thiệu 

Sự cộng sinh ở nấm rễ 

Hình dạng và sinh sản 

Phân loại 

 

 

       

 

       

       

       

     10 

 

 

 

 

       

       

 

    5 

       

 

 

 

 

 

 

 

         5 

 

        

 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1...  

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1...  

 

 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

 

 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

 

 

 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 



 

               5.5. 

               5.6. 

               5.7. 

 

 

6.2. Thực hành 

   Chương 1. 

                 1.1. 

                 1.2. 

                 

                  

                 

 

Chương 2.                 

               2.1.     

2.2. 

 

 

Chương 3. 

                 3.1. 

                 3.2. 

 

 

 

Chương 4. 

4.1. 

4.2. 

 

 

Chương 5. 

 

 

 

Chương 6. 

6.1. 

.6.2. 

6.3. 

 

Chu trình sống của nấm rễ 

Sự chuyển vận dưỡng chất ở nấm rễ 

Lợi ích của nấm cộng sinh 

Câu hỏi và tài liệu tham khảo 

 

 

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật 

Chuẩn bị môi trường nuôi cấy  

Phân lập vi sinh vật phân hủy cellulose 

- Trong đất 

- Trong bã chất hữu cơ 

Phúc trình 

 

Phân lập vi khuẩn cố định đạm 

-trong đất 

-trong nốt rễ cây họ đậu 

Phúc trình 

 

Phân lập môi trường hòa tan lân 

Phân lập môi trường hòa tan lân 

Phân lập vi sinh vật cố định đạm và hòa tan lân 

-trong đất 

Phúc trình 

 

Phân lập vi khuẩn nội sinh 

-trong cây lúa 

-trong cây trồng cạn 

Phúc trình 

 

Đo – đếm vi sinh vật 

Mục đích tuyển chọn vi snh vật tốt nhất 

Phúc trình 

 

Nhận diện hay định danh vi sinh vật 

Trích DNA 

Phản ứng PCR 

Load gel agarose 

Phúc trình 

 

 

 

 

 

 

         

 5 

            

   

 

 

 

         

      5 

 

 

 

          

5 

 

 

 

 

          

5 

 

 

 

          

5 

 

 

 

5 

 

 

        

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

 

4.1.1; 4.1.2; 

4.2.1... 

 

 

 

7. Phương pháp giảng dạy: 

-  Để học môn Vi sinh vật chuyên sâu, học viên nhất quyết phải học môn VI SINH 

VẬT ĐẠI CƯƠNG, học viên sẽ được giới thiệu tóm tắt những ý chính bằng hình ảnh 

powerpoint và minh học bằng những video clip sau mỗi chương. 

8. Nhiệm vụ của học viên: 

Học viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo phúc trình thực hành và kết quả thực hiện. 



 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- ... 

9. Đánh giá kết quả học tập của học viên: 

9.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3 

2 Điểm thực hành - thực hành ĐẦY ĐỦ 

- Tham gia 100% số giờ 

40% 4.2.7 đến 

4.2.10 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết/trắc nghiệm. (30 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

50% 4.1; 4.3 

 

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 Số đăng ký  

[1] (Giáo trình/bài giảng)  

 

 

-Giáo trình Vi sinh vật đại cương: Cao Ngọc Điệp và Nguyễn Hữu Hiệp  

-Giáo trình Vi khuẩn I: Nguyễn Văn Thành và Cao Ngọc Điệp  

- Madigan. T., J. M. Martinko. and J. Parker. 2016.  Brock Biology of Microorganisms. 9th 

edition. Prentice-Hall, Inc. New Yersey, USA. 

- Schlegel H. G. 1997. General Microbiology. Cambridge University Press. 7th edition. 

England. 

11. Hướng dẫn học viên tự học: 

      Học viên tự tham khảo các giáo trình trên là đủ 

 



-lI uan NQi dung
L!.

thuy6t
(tict)

Thgc
hinh
(ti5o

NhiQm vg cfra hgc viGn

1 Chuong 1: Sq tlng
tru0ng cta vi sinh vflt

4 5 - Nghi€n crlu tru6c: GT Ky thuflt trong
PTN Vi sinh v$t

,, Chuong 2: Sinh thdi hgc
vi sinh vflt

6 5 - Nghi6n cfu trudc: GT KY thuflt trong

PTN Vi sinh v$t, GT Vi sinh vQt m6i
truong

3 Chuong 3: Vi sinh vflt vi
c6c chu trinh trong tq
nhi6n

10 5 - Nghi6n cftu tru6c: Madigan, M. T., J.

M. Martinko. and J. Parker. 2016.
Brock Biology of Microorganisms. 9th

edition. Prentice-Hall, Inc. New
Yersey, USA.

4 Chuong 4: Sq phffn lgai
vir ti6n h6a cfra vi sinh v0t

5 5 - Nghi6n cr?u tru6c: Madigan, M.T., J.

M. Martinko. and J. Parker. 2016.
Brock Biology of Microorganisms. 9th
edition. Prentice-Hall, Inc. New
Yersey, USA.

5 Ctruong 5: Chuy6n tI6 vi
sinh vft

Do - tt6m vi sinh v$t

5 5 - Nghi6n crlu tru6c: Madigan, M. T., J.

M. Martinko. and J. Parker. 2016.
Brock Biology of Microorganisms. 9th
edition. Prentice-Hall, Inc. New
Yersey, USA.

6 Chucrng 6: Nhfn diQn hay
danh vi sinh vflt

5 - Nghi€n crlu tru6c: Madigan, M. T., J.

M. Martinko. and J. Parker. 2016.
Brock Biology of Microorganisms. 9th
edition. Prentice-Hall, Inc. New
Yersey, USA.
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