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Phương pháp đánh giá: 

- Báo cáo seminar/Kiểm tra giữa kỳ:    40% 
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   t  h   ph n: Học phần này giới thiệu cho sinh viên một cách chi tiết các nhóm  

+ Vi Khuẩn bao gồm vi khuẩn Gram dương, đặc biệt là xạ khuẩn (nhóm có thành phần GC trong DNA 

cao), nhất là nhóm Archae (cổ vi khuẩn), vi khuẩn Gram âm. 

+ Nhóm Nguyên sinh động vật, nhóm Nấm, Nhóm tảo 

H   ph n tiên quyết: Không 

 ụ  tiêu: Giới thiệu, phân lọai... các nhóm vi sinh vật tiêu biểu trong các ngành 

Nội dung: 

Chương 1: Vi khuẩn (Bacteria): các nhóm vi khuẩn gram dương, gram âm và vi khuẩn cổ (Archae)   

cùng các tính năng và ứng dụng của chúng trong đời sống. 

Chương 2: Nấm học: các nhóm nấm phổ biến và có giá trị ứng dụng trong công nghệ sinh học cổ truyền 

và hiện đại 

Chương 3: Nguyên sinh động vật và Tảo cùng vai trò của chúng trong đời sống, trong sản xuất nông 

nghiệp, sản xuất các hoạt chất ứng dụng trong dược phẩm, mỹ phẩm và xử lý ô nhiễm môi 

trường. 
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