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2. Mô tả:

Học phần nghiên cứu về công nghệ gen, công nghệ vi sinh vật, công nghệ tế bào và công

nghệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

3. Mục tiêu:

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu và ứng dụng công

nghệ sinh học vào sản xuất giống, thức ăn và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

4. Kết quả học tập mong đợi:

Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

1) Ứng dụng các phương pháp phân lập gen, tạo dòng và chọn dòng DNA tái tổ hợp trong
công tác chọn giống thủy sản.

2) Áp dụng công nghệ vi sinh vật trong xử lý nước và chất thải.

3) Tích hợp các phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật, tế bào động vật và ứng dụng trong
lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

4) Thiết kế và vận hành tốt hệ thống lọc sinh học.

5. Nội dung:

TT Chủ đề Nhằm đạt
KQHT

Số tiết

LT TH
1

1.1
1.2
1.3

Công nghệ gen trong NTTS
Đại cương về công nghệ gen
Phương pháp phân lập gen
Tạo dòng đoạn DNA

1 5



2

1.4
1.5
1.6

Chọn dòng mang DNA tái tổ hợp
Các vấn đề cơ bản về PCR (NC)
Ứng dụng của công nghệ gen trong nuôi trồng thủy sản
(ƯD)

2
2.1
2.2
2.3

2.4

Công nghệ vi sinh vật trong NTTS
Đại cương về công nghệ vi sinh vật
Các sản phẩm lên men vi sinh vật
Vai trò của vi sinh vật trong xử lý môi trường nuôi trồng 
thủy sản (NC)
Ứng dụng của công nghệ vi sinh vật trong nuôi trồng 
thủy sản (ƯD)

2 05 5

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Công nghệ tế bào trong NTTS

Đại cương về công nghệ tế bào

Công nghệ tế bào thực vật
Công nghệ tế bào động vật
Công nghệ tế bào gốc (NC)
Ứng dụng công nghệ tế bào trong nuôi trồng thủy sản 
(ƯD)

3 05

4
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

Công nghệ môi trường trong NTTS
Đại cương về công nghệ môi trường
Ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản
Các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường bằng phương 
pháp sinh học 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước NTTS
Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải và 

chất thải NTTS

4 05 5
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7. Kiểm tra và Đánh giá:

TT Hình thức kiểm tra, đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%)

1 Tiểu luận 1, 3 20

2 Thực hành 2, 4 20

3 Thi kết thúc học phần 1, 2, 3, 4 60
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