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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần:  Vi sinh vật chuyên sâu     Mã số: CS 606  

1.2. Trình độ:          Cao học 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 3  (LT:2; TH: 1) 

1.4. Học phần tiên quyết: Vi sinh vật Đại cương   Mã số: CS112 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Công nghệ Sinh học Vi sinh vật; Viện: CNSH 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên:   NGUYỄN HỮU HIỆP 

Học hàm, học vị:           PGS.TS 

Địa chỉ liên hệ: ĐT:  0919007976    Email: nhhiep@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sinh viên được trang bị các kiến thức về quá trình sinh trưởng của vi sinh vật, điều 

kiện giúp vi sinh vật tăng trưởng và phát triển trong môi trường. Các nhóm vi sinh vật có 

khả năng phân hủy các hợp chất gây ô nhiễm môi trường. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

Học phần nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về vi sinh vật. Sinh 

viên nắm bắt được các quá trình sinh tổng hợp, mối tương quan của vi sinh vật và môi 

trường, các quy trình công nghệ xử lý môi trường, vi sinh vật trong các chu trình Carbon, 

Nitơ, Phospho, Lưu Huỳnh……và anh hưởng của chúng đến đời sống 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chƣơng 
Tiết 

(LT/B

T/TH) 

Chƣơng 1. Sự tăng trƣởng của vi sinh vật.                                             

1.1. Định nghĩa sự tăng trưởng của tế bào và mẻ cấy vi sinh vật 

1.2. Môi trường chọn lọc 

1.3. Đường tăng trưởng của mẻ cấy vi sinh vật  

1.4. Ứng dụng các điều kiện tối ưu trong sản xuất tồn trử vi sinh vật 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1] 
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Chƣơng 2. Các chu trình carbon, nitơ, phosphor và lƣu huỳnh 

2.1. Chu trình carbon 

2.2.  Chu trình nitơ 

2.3. Chu trình phosphor 

2.4. Chu trình lưu huỳnh 
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Chƣơng 
Tiết 

(LT/B

T/TH) 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], 

Chƣơng 3. Vi sinh vật và môi trƣờng 

3.1. Vi sinh vật xử lý rác thải 

3.2. Vi sinh vật xử lý nước thải 

3.3.  Vi sinh vật xử lý các hợp chất hóa học sử dụng trong nông nghiệp 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3] 
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5. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

5.1. Phƣơng pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (25 tiết), 

thực hành (30 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo 

nhóm trước lớp, (5 tiết) 

5.2. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 20% và thi cuối kỳ: 50%, thực hành 

30% 
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