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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: ĐA DẠNG SINH HỌC (BIODIVERSITY) 

- Mã số học phần: CS632 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ 

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học  

2. Đơn vị phụ trách học phần: Viện NC&PT Công nghệ Sinh học 

3. Điều kiện: 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: Không 

4. Mục tiêu của học phần: 

4.1. Kiến thức: 

Trang bị cho học viên những kiến thức sau đây: 

4.1.1. Khái niệm về đa dạng sinh học; 

4.1.2. Lược sử hình thành và phát triển của lĩnh vực Đa dạng Sinh học; 

4.1.3. Các kiến thức căn bản về đa dạng sinh học; 

4.1.4. Tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với đời sống con người và quá 
trình phát triển của xã hội; 

4.1.5. Các nguyên nhân làm suy thoái đa dạng sinh học và biện pháp khắc phục 
để bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi đa dạng sinh học hiện có, đặc 
biệt tại Việt Nam. 

4.2. Kỹ năng: 

4.2.1. Kỹ năng cứng: đánh giá được nguồn lợi đa dạng sinh học của một khu 
vực, nhận diện được các nguyên nhân làm suy thoái đa dạng sinh học, đề 
xuất và tổ chức thực hiện được các biện pháp khắc phục để bảo tồn và 
khai thác bền vững nguồn lợi đa dạng sinh học hiện có theo các quy định 
hiện hành của Việt Nam và quốc tế. 

4.2.2. Kỹ năng mềm: có khả năng làm việc nhóm, khả năng tìm kiếm, tổng 
hợp, phân tích và đánh giá thông tin, phân tích vấn đề và giải quyết vấn 
đề; kỹ năng trình bày, biện luận và phản biện; kỹ năng học tập suốt đời. 

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

4.3.1. Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, 
phục vụ cộng đồng; 

4.3.2. Tuân thủ pháp luật của Việt Nam và quốc tế. 

4.3.3. Năng lực ra quyết định, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
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5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

- Học phần này trình bày lược sử hình thành và phát triển của lĩnh vực Đa dạng Sinh 
học; khái niệm và các cấp độ của đa dạng sinh học; các khái niệm loài và tính bất cập 
của mỗi khái niệm; cách đánh giá và tầm quan trọng của đa dạng sinh học; những 
nguyên nhân làm suy thoái đa dạng sinh học và thảo luận biện pháp bảo tồn và khai 
thác bền vững nguồn lợi đa dạng sinh học. Học viên sẽ chọn một số chủ đề từ thực tiễn 
có liên quan đến các nội dung của học phần để trình bày và thảo luận theo nhóm. 

- Học phần đáp ứng chuẩn đầu ra LO.1, LO.4, LO.5, LO.6 và LO.7 trong chương 
trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học. 

6. Cấu trúc nội dung học phần: 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 
 Sinh hoạt và giới thiệu học phần 1  

Chương 1. Giới thiệu về Đa dạng Sinh học 10 4.1.1; 4.1.2; 
4.1.3; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 
4.3.2 

1.1. Khái niệm về đa dạng sinh học 1 4.1.1; 4.2.1; 
4.3.1 

1.2. Lược sử hình thành và phát triển của lĩnh vực Đa 
dạng Sinh học 

2 4.1.2 

1.3. Các cấp độ của đa dạng sinh học 3 4.1.3; 4.2.1; 
4.3.1 

1.4. Các khái niệm loài và tính bất cập của mỗi khái niệm 4 4.1.3; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 
4.3.2 

Chương 2. Đánh giá đa dạng sinh học 4 4.1.3; 4.2.1; 
4.3.1 

2.1. Số lượng và chất lượng 1 4.1.3; 4.2.1; 
4.3.1 

2.2. Giá trị 1 4.1.3; 4.2.1; 
4.3.1 

2.3. Đa dạng kiểu hình 1 4.1.3; 4.2.1; 
4.3.1 

2.4. Đa dạng kiểu gen 1 4.1.3; 4.2.1; 
4.3.1 

Chương 3. Tầm quan trọng của đa dạng sinh học 2 4.1.4; 4.2.2; 
4.3.1; 4.3.2 

3.1. Giá trị trực tiếp 1 4.1.4; 4.2.2; 
4.3.1; 4.3.2 

3.2. Giá trị gián tiếp 1 4.1.4; 4.2.2; 
4.3.1; 4.3.2 

Chương 4. Các nguyên nhân làm suy thoái đa dạng sinh học 4 4.1.5; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 
4.3.2 

4.1. Khai thác quá mức 1 4.1.5; 4.2.1; 
4.3.1 
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4.2. Môi trường sống bị thay đổi 1 4.1.5; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 
4.3.2 

4.3. Loài du nhập (loài ngoại lai) 1 4.1.5; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 
4.3.2 

4.4. Tuyệt chủng dây chuyền 1 4.1.5; 4.2.1; 
4.3.1 

Chương 5. Bảo tồn và khai thác bền vững đa dạng sinh học 7 4.1.5; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 
4.3.2 

5.1. Công ước Đa dạng Sinh học Thế giới CBD 3 4.1.5; 4.2.1; 
4.3.1 

5.2. Kế hoạch hành động của Vương Quốc Anh (The UK 
Action Plan) 

1 4.1.5; 4.2.1 

5.3. Luật Đa dạng Sinh học Việt Nam 3 4.1.5; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 
4.3.2 

 Thi kết thúc học phần 2  

7. Phương pháp giảng dạy: 

Giảng dạy lý thuyết kết hợp với chọn chủ đề từ thực tiễn có liên quan đến các nội 
dung của học phần để học viên trình bày và thảo luận theo nhóm.  

8. Nhiệm vụ của học viên: 

Học viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết trên lớp; 

- Tham gia đầy đủ hoạt động của nhóm (chọn chủ đề, soạn và trình bày bài báo 
cáo, thảo luận, trả lời câu hỏi…) về chủ đề nhóm được phân công thực hiện; 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

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 bài tập nhóm Được tất cả thành viên nhóm 

xác nhận có tham gia: 
- Chọn chủ đề; 
- Soạn bài báo cáo; 
- Trình bày; 
- Thảo luận, trả lời câu hỏi… 

50% 4.1.3; 4.1.4; 
4.1.5; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 
4.3.2 

2 Điểm thi kết thúc 
học phần 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết 
học lý thuyết trên lớp; 

- Thi viết (60 phút). 

50% 4.1.1; 4.1.2; 
4.1.3; 4.1.4; 
4.1.5; 4.2.1; 
4.2.2; 4.3.1; 
4.3.2 
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9.2. Cách tính điểm: 

- Điểm bài tập nhóm và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm từ 
0 đến 100, làm tròn đến hai chữ số thập phân (mức chênh lệch nhỏ nhất là 0,25). 

- Điểm học phần là trung bình của điểm bài tập nhóm và điểm thi kết thúc học 
phần, được chuyển về thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến một chữ số thập 
phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số của 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 cá biệt 

[1] Gaston K. J. and Spicer J. I. 2004. Biodiversity: An 
Introduction (2nd edition). Blackwell Science, UK. 191 
pages. 

Học viên sẽ được 
cung cấp file PDF 

[2] Magurran A. E. and McGill B. J. 2011. Biological Diversity - 
Frontiers in Measurement and Assessment. Oxford 
University Press, USA. 345 pages. 

Học viên sẽ được 
cung cấp file PDF 

[3] Levin S.A. 2013. Encyclopedia of Biodiversity (2nd edition). 
Academic Press, The Netherlands. 4841 pages. 

Học viên sẽ được 
cung cấp file PDF 

[4] Công ước Đa dạng Sinh học Thế giới (Convention of 
Biological Diversity) năm 1992. 

Học viên sẽ được 
cung cấp file PDF 

[5] Kế hoạch hành động của Vương quốc Anh (The UK Action 
Plan) năm 1994. 

Học viên sẽ được 
cung cấp file PDF 

[6] Luật Đa dạng Sinh học Việt Nam năm 2008, sửa đổi năm 
2018. 

Học viên sẽ được 
cung cấp file PDF 

[7] Nghị định thư Nagoya (Nagoya Protocol) năm 2010. Học viên sẽ được 
cung cấp file PDF 

11. Hướng dẫn học viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 
(tiết) 

Thực 
hành 
(tiết) 

Nhiệm vụ của học viên 

1 Sinh hoạt và giới thiệu 
học phần 

1 0 Tìm hiểu đề cương chi tiết học phần. 

1-6 Chương 1. Giới thiệu 
về Đa dạng Sinh học 
1.1. Khái niệm về đa 

dạng sinh học 
1.2. Lược sử hình thành 

và phát triển của 
lĩnh vực Đa dạng 
Sinh học 

1.3. Các cấp độ của đa 
dạng sinh học 

1.4. Các khái niệm loài 
và tính bất cập của 

10 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
Tham khảo trang 1-5 của [1] và các 
tài liệu liên quan. 
Tham khảo trang 19-49 của [1] và 
các tài liệu liên quan. 
 
 
Tham khảo trang 5-15 của [1] và các 
tài liệu liên quan. 
Tham khảo trang 8 của [1] và các tài 
liệu liên quan. 



m6i kh6i niQm Chgn chri dC cho nh6m, trinh bdy bdi
b6o ciro vd th6o ludn.

6-8 Chuong 2.Dinh gi6
tla d41g sinh hgc
2. 1. 36 lugng vd chdt luqng

2.2.Giatri
2.3.Dadpng kiOu hinh
2.4.Dad4ng kitlu gen

4

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Tham kh6o trang 9-15 cria [1], trang
39-94 cial2l vd c6c tdi liQu 1i0n

quan.

8-9 Chucrng 3. Tf,m quan
trgng cria tla d?ng
sinh hoc
3.I.Gi6tritrpc ti6p
3.2.GiA tri gi6n ti6p

)

1

1

0

0

0 Tham kh6o trang 9l-107 cria [1] vd
cdctiti lieu 1i6n quan.

Chgn chri dO cho nh6m, trinh bdy bdi
b6o c6o vd th6o lupn.

9-tt Chucrng 4. Cic
nguyOn nh6n lirm suy
thoii ila d4ng sinh hgc
4.1.Khai thdc qudmtc
4.2.};IOi tnlong sdng bf

thay d6i
4.3.Loii du nh4p (lodi

ngo4i lai)
4.4.TuyQt chirng ddy

chuyOn

1

I

1

1

4 0

0

0

0

0

Tham kh6o trang 108-137 cria [1] vd
c6c tdi liQu 1i6n quan.

Chgn chri dO cho nh6m, trinh bdy bdi
b6o c6o vd th6o 1u4n.

tt-14 Chuong 5. Bio t6n vir
khai thfc b6n viing da
d?ng sinh hgc
5.1. C6ngu6cDa&ng

SinhhqcTh6gi6iCBD
5.2.KC hopch hdnh

dQng cria Vuong
QuOc Anh (The UK
Action Plan)

5.3. Ludt Da dpng Sinh
hqc ViOt Nam

7

a
J

1

1
J

0

0

0

0

Tham kh6o trang 138-159 cta [1] va
cdctiri liQu 1i0n quan.

Tham kh6o [ ].

Tham kh6o [5]

Tham kh6o [6].
Chpn chri dC cho nh6m, trinh bdy bdi
biio c6o vd th6o lupn.

15 Thi k6t thric hgc phin 2 0 T6ng hqp ldOn thfc vd lc! ndng tu bdi
giang ly thuyOt vdtAtc6 chrh de c6c nh6m
dA trinh bdy vd th6o luqn trong lop.
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