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Triacetylchitotriose Diacetylchitobiose

Colloidal chitin

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Ký hiệu
KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:
CĐR của CTĐT

Kiến thức

K1

Phân tích các vấn đề sau:

- Đại cương về tế bào gốc;

- Tế bào gốc phôi;

- Tế bào gốc trưởng thành;

- Liệu pháp tế bào gốc;

- Bảo quản tế bào gốc.

CĐR1

Kỹ năng

K2
Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo vào giải quyết các vấn đề về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất

trong ngành CNSH một cách hiệu quả.
CĐR6

K3
Vận dụng kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin phục vụ NCKH và khảo sát các vấn đề của thực tiễn

nghề nghiệp.
CĐR10

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

K4 Chủ động học tập để nâng cao năng lực và trình độ; sáng tạo tích lũy kiến thức và ý thức tự học tập suốt đời. CĐR15

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

- Tham dự lớp (lớp tại giảng đường hoặc lớp

online-MSTeams-Vnua): Sinh viên phải tham dự

lớp đầy đủ theo quy định của Học viện, tham gia

phát biểu ý kiến, thảo luận xây dựng bài.

- Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên tham dự học

phần này bắt buộc phải đọc bài giảng, các tài liệu

tham khảo trước khi học các nội dung liên quan.

- Bài tập, bài kiểm tra 15 phút (nếu có): Sinh viên

phải hoàn thành các bài tập, bài kiểm tra 15 phút.

- Tiểu luận (nếu có): Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ

các bài tiểu luận, tham gia thảo luận và kiểm tra đạt

yêu cầu.

- Phải tham gia bài thi giữa kì, thi cuối kì và phải đạt

yêu cầu.

- Đối với hình thức học tập trực tuyến: sinh viên

cần cài đặt phần mềm học tập, thực hiện các yêu

cầu của GV về học tập trực tuyến.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

- SV chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo kế

hoạch học tập mà giảng viên đã phổ biến.

- SV tham gia các hoạt động học tập trên lớp:

nghe giảng, trả lời câu hỏi, thảo luận theo

hướng dẫn của giáo viên.

- Học trực tuyến.

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

• Thang điểm: 10

• Điểm trung bình của học phần là tổng điểm

của các rubric, thành phần nhân với trọng số

tương ứng của từng rubric, thành phần

- Tham dự lớp: 10%

- Kiểm tra giữa kỳ: 30%

- Thi hết học phần: 60%
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