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KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Học phần này gồm các kỹ thuật pha chê ́

môi trường nuôi cấy; khử trùng môi

trường va ̀ mẫu cấy; cấy chuyển mẫu va ̀

thích ứng cây in vitro trong điều kiện tự

nhiên; tách meristem tạo cây sạch bệnh

virus; nuôi cấy bao phấn tạo cây đơn

bội; Kỹ thuật nuôi cấy phôi.

NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

• Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học

• Chấp hành nội quy phòng thí nghiệm

• Đọc tài liệu liên quan đến nội dung bài

học

• Nộp báo cáo thực hành sau 2 tuần kết 

thúc học phần

• Hoàn thành bài kiểm tra kết thúc học

phần. 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Tham gia học tập và thực hành các kỹ

thuật nuôi cấy mô tees bào thực vật trên 

lớp

Theo dõi mẫu thực hành, viết báo cáo và 

phân tích kết quả thu được.

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

• Tham dự: Theo quy định chung của học
viện

• Thao tác thực hành và báo cáo thực
hành được sử dụng để đánh giá quá
trình.

• Kiểm tra kết thúc học phần: 30 phút với
20 câu hỏi thi.

• Thang điểm: 10

• Tỷ lệ:

 Điểm chuyên cần: 10 %

 Điểm quá trình: 30%

 Điểm kiểm tra cuối kì: 60%
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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 tổng quát và kiến thức chuyên môn

K1

Sử dụng thành thạo kỹ thuật pha chế  hóa chất bao gồm dung dịch gốc chất điều tiết sinh 

trưởng thực vật, dung dịch gốc muối MS, môi trường nuôi cấy và hóa chất khử trùng. CĐR5, CĐR11

K2

Sử dụng thành thạo chất điều tiết sinh trưởng điều khiển sự phát sinh hình thái của mẫu

cấy, nhân nhanh in vitro, quy trình chăm sóc cây in vitro ngoài vườn ươm.

CĐR11

K3
Áp dụng hiệu quả kỹ thuật nuôi cấy hạt phấn/bao phấn; túi phôi và meristem để mang đi

nuôi cấy theo mục đích.

CĐR3, CĐR11

K4

Sử dụng thành thạo các trang thiết bị cơ bản trong phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật;

thao tác được các kỹ thuật cơ bản của học phần nuôi cấy mô tế bào thực vật. CĐR9, CĐR10, CĐR11

Kỹ năng

K5
Áp dụng tốt các kiến thức nuôi cấy mô tế bào thực vật trong công việc.

CĐR13


