
MT01008: SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

(ENVIROMENTAL ECOLOGY)

Số tín chỉ 2: lý thuyết 2 - thực hành 0

Triacetylchitotriose Diacetylchitobiose

Colloidal chitin

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Chương 1: Khái niệm chung

Chương 2: Sinh thái học cá thể

Chương 3: Sinh thái học quần thể

Chương 4: Sinh thái học quần xã

Chương 5: Hệ sinh thái

Chương 6. Tài nguyên – môi trường – phát triển

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
• Tham dự tối thiểu 75% số tiết lý thuyết.
• Chuẩn bị cho bài giảng, đọc sách tham khảo
trước khi đến lớp

•Tham gia thực địa, làm bài tập nhóm giữa kỳ,
viết báo cáo và thuyết trình theo chủ đề đã
giao.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Đọc tài liệu
Nghe giảng, 
Thảo luận, viết báo cáo, thuyết trình
Nghiên cứu trường hợp
Học online
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Ký hiệu
KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
CĐR của CTĐT

Kiến thức
K1 Phân tích thành phần, cấu trúc, chức năng và tương tác qua lại giữa

các sinh vật và môi trường trong hệ sinh thái CĐR 1: Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội
và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại vào lĩnh vực Chăn
nuôiK2 Phân tích mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên, môi trường và

phát triển; hiện trạng của một số tài nguyên chính
Kĩ năng

K3

Làm việc nhóm CĐR 6: Phối hợp làm việc nhóm trong hoạt động chuyên
môn đạt mục tiêu đề ra ở vị trí là thành viên hay nhà quản
lý
CĐR 7: Giao tiếp hiệu quả bằng đa phương tiện, thích
nghi với môi trường đa văn hóa; đạt chuẩn tiếng Anh theo
qui định của Bộ GD&ĐT.

K4
Viết báo cáo, thuyết trình CĐR 5: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và

kỹ năng giải quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa học, thực
tiễn nghề nghiệp một cách hiệu quả

Năng lực tự chủ

K5 Xây dựng định hướng học tập và cập nhật kiến thức CĐR 13: Thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, sức
khỏe cộng đồng và tôn trọng phúc lợi động vật

Rubric đánh giá
KQHTMĐ được 

đánh giá
Trọng số 

(%)

Rubric 1. Tham dự lớp K1, K2, K5 10

Rubric 2: Thuyết trình
hoặc tiểu luận giữa kỳ
(cho học online)

K1, K2, K3, K4, 
K5 40

Rubric 3. Thi cuối kì K1, K2 50


