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Số tín chỉ 3

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

• Chương 1: Mười nguyên lý cơ bản về kinh 

tế học

• Chương 2: Lý thuyết cầu cung

• Chương 3: Độ co giãn cầu cung và lý thuyết 

hành vi người tiêu dùng

• Chương 4: Lý thuyết sản xuất, chi phí và lợi 

nhuận của doanh nghiệp

• Chương 5: Thị trường sản phẩm

• Chương 6 Khái quát kinh tế học vĩ mô

• Chương 7: Các chỉ tiêu đo lường thành tựu 

kinh tế quốc dân

• Chương 8: Thất nghiệp và lạm phát

• Chương 9: Thương mại quốc tế

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

• Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp, làm bài

tập trên lớp và ở nhà

• Chuẩn bị cho bài giảng, đọc sách tham khảo

trước khi đến lớp

• Tất cả sinh viên phải tham dự bài kiểm tra

giữa kỳ và bài thi cuối kỳ

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

•Ghi chép bài đầy đủ

•Tự học

•Học online

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

•Thang điểm: 10

• Điểm trung bình của học phần là tổng điểm

của các rubric nhân với trọng số tương ứng của

từng rubric

• Đánh giá quá trình: 10% chuyên cần; 30%

kiểm tra giữa kỳ

• Đánh giá cuối kì 60%: trắc nghiệm /tự luận
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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 những kiến thức về kinh tế vi mô vào ngành công nghệ sinh học
CĐR1

K2 Phân tích những kiến thức về kinh tế vĩ mô vào ngành công nghệ sinh học
CĐR2

K3 Vận dụng các kiến thức kinh tế thị trường áp dụng cho lĩnh vực nông nghiệp 

và lĩnh vực công nghệ sinh học
CĐR1, CĐR2

Kỹ năng

K4 Phát triển ý tưởng kinhời doanh các sản phẩm công nghệ sinh học CĐR12

Thái độ

K5 Thể hiện tinh thần tự học, tự tìm kiếm tài liệu để nâng cao hiểu biết của bản 

thân

CĐR15


