
MT02038: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

(MAN AND ENVIRONMENT)

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

Triacetylchitotriose Diacetylchitobiose

Colloidal chitin

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Mở đầu về khoa học môi trường

Các nguyên lý cơ bản của sinh thái học và

khoa học môi trường

Dân số học và sự phát triển dân số

Nhu cầu và các hoạt động thoả mãn nhu cầu

của con người

Tài nguyên thiên nhiên

Các vấn đề ô nhiễm môi trường và phát triển

bền vững

NỘI DUNG HỌC PHẦN NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

- Tất cả sinh viên phải tham gia tối thiểu 75% số

giờ lí thuyết và 100% các giờ thảo luận trong học

phần.

- Chuẩn bị cho bài giảng: Đọc trước tài liệu do

giảng viên cung cấp, làm bài tập, bài thuyết trình và

viết báo cáo theo hướng dẫn của giảng viên

- Thi giữa kì: Tất cả sinh viên phải tham gia làm

bài tiểu luận và chuẩn bị bài seminar để lấy điểm

giữa kỳ

- Thi cuối kì: Tất cả sinh viên phải thi cuối kì.

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

1. Thang điểm: 10

2. Trọng số đánh giá:

• Tham dự lớp và thảo luận (10%)

• Viết tiểu luận theo nhóm và thuyết trình (30%)

• Thi cuối kỳ (60%)

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

Ký hiệu
KQHTMĐ của học phần

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

Kiến thức

K1
Trình bày đầy đủ các kiến thức cơ bản về khoa học môi trường và các nguyên lý cơ bản của sinh thái 

học
CĐR3

K2
Giải thích thành thạo sự phát triển của dân số đặt trong mối liên hệ về nhu cầu của con người trong 

khai thác tài nguyên
CĐR3

K3
Đánh giá chính xác các vấn đề cơ bản về tài nguyên và ô nhiễm môi trường cũng như vấn đề môi 

trường trong phát triển bền vững
CĐR3

K4 Vận dụng phù hợp các nguyên lý sinh thái học, sinh thái nông nghiệp vào công tác chuyên môn CĐR3

Kỹ năng

K5 Xử lý tình huống tốt trong làm việc độc lập, làm việc nhóm CĐR7

K6 Thực hiện thành thạo kỹ năng điều phối trong hoạt động thảo luận và viết báo cáo CĐR7, CĐR12

Thái độ

K7 Thể hiện tinh thần nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong học tập CĐR13, CĐR14

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP


