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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG  
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần 
Tên học phần:      

- Tiếng Việt: SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG 
- Tiếng Anh: ENVIRONMENT ECOLOGY     

Mã học phần: ENE319      Số tín chỉ: 03(3-0)   
Đào tạo trình độ: Đại học       
Học phần tiên quyết: không   
2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh thái bao gồm: sinh 
thái môi trường đất, nước, sinh thái môi trường đô thị và nông thôn, các hệ sinh thái và 
nguyên lý cơ bản của sinh thái học; nhằm giúp người học hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng 
của các hệ sinh thái, ứng dụng các nguyên lý sinh thái trong môi trường nói riêng và các 
lĩnh vực khác của đời sống nói chung. Qua đó giúp người học nắm được các mối quan hệ 
giữa các sinh vật và giữa sinh vật với môi trường trong hệ sinh thái. 
3. Mục tiêu: 
 Học phần giúp sinh viên hiểu được mối quan hệ của sinh vật với sinh vật và giữa 
sinh vật với môi trường. Qua đó giúp người học có thể vận dụng các nguyên lý sinh thái 
trong cuộc sống cũng như trong khoa học bảo vệ môi trường. 
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT):  
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 
 a) Phân biệt được quần thể, quần xã, hệ sinh thái 

b) Phân tích các nguyên lý cơ bản của sinh thái học    
c) Phân tích được các vấn đề môi trường hiện nay trên thế giới và Việt Nam   
d) Hiểu được đặc điểm và các đặc trưng của hệ sinh thái   
e) Phân tích được các mối quan hệ sinh vật với sinh vât và giữa sinh vật với môi 

trường, sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái   
f) Hiểu được đặc điểm sinh thái môi trường đất và nước, giải thích được khả năng 

tự làm sạch của môi trường nước/đất 
g) Giải thích được đặc điểm và mối quan hệ trong hệ sinh thái đô thị và phân tích 

đánh giá được các vấn đề môi trường đô thị đang phải đối mặt   
h) Phân tích được cấu trúc và chức năng hệ sinh thái nông nghiệp – nông thôn và 

phân tích được các vấn đề môi trường nông nghiệp nông thôn liên quan 
k) Vận dụng các quy luật của sinh thái trong bảo vệ môi trường và cuộc sống. 
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5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề 
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 
1 

1.1 
1.2 

 
1.3 

Giới thiệu về sinh thái học 
Các khái niệm chung 
Đối tượng, phương pháp và nhiệm vụ của sinh thái 
học và môi trường 
Môi trường và các vấn đề môi trường sinh thái hiện 
nay 

(a) (b) (c) 
 

6 0 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

 
2.4 

Hệ sinh thái 
Khái niệm về hệ sinh thái 
Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái 
Sự chuyển hóa năng lượng và vật chất trong hệ sinh 
thái 
Các chu trình tuần hoàn sinh địa hóa 

(a) (b) 
(d) (e) 

 

9 0 

3 
3.1 
3.2 

Một số quy luật cơ bản của sinh thái học  
Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hệ sinh thái 
Một số quy luật cơ bản của sinh thái học 
- Quy luật giới hạn sinh thái 
- Quy luật tác động tổng hợp 
- Quy luật tác động không đồng đều 
- Quy luật tác động qua lại 

(b) (e) (k) 
 
 

5 0 

4 
4.1 

 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 

Sinh thái môi trường đất và nước 
Sinh thái môi trường đất 
- quá trình hình thành đất 
- Đặc điểm, vai trò của đất 
- Các vấn đề về tài nguyên đất 
- Các hệ sinh thái đất ngập nước ở Việt Nam 
Sinh thái môi trường nước 
- Đặc điểm, vai trò của nước 
- Sự chuyển hóa vật chất, năng lượng trong nước 
- Sự nhiễm bẩn và khả năng tự làm sạch của nước 
Các vấn đề về tài nguyên nước 

(f) 
 

10 0 

5 
5.1 

 
5.2 

Sinh thái đô thị và đô thị sinh thái  
Hệ sinh thái đô thị: khái niệm, thành phần, đặc điểm 
hệ sinh thái đô thị 
Đô thị sinh thái: đặc điểm và nguyên tắc xây dựng đô 

(g) 8 0 
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5.3 

thị sinh thái 
Các vấn đề liên quan đô thị 
- môi trường ô nhiễm 
- các khu nhà ổ chuột 
- an sinh việc làm… 

6 
6.1 
6.2 

 
6.3 
6.4 
6.5 

Sinh thái môi trường nông thôn 
Giới thiệu chung: khái niệm, phân loại 
Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái môi trường 
nông thôn 
Hoạt động của hệ sinh thái môi trường nông thôn 
Các hệ sinh thái nông thôn điển hình 
Phân vùng sinh thái nông nghiệp Việt Nam 

(h) 7 0 

6. Tài liệu dạy và học: 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 

tài liệu 

Mục đích  
sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Lê Huy Bá Sinh thái học 
môi trường cơ 
bản 

2005 ĐHQG 
Tp.HCM 

Thư viện X  

2 Nguyễn 
Thị Ngọc 
Thanh 

BG Sinh thái 
học môi 
trường 

2019 Đại học Nha 
Trang 

GV X  

3 Lê Huy Bá 
và CTV 

Sinh thái môi 
trường ứng 
dụng 

2005 Khoa học kỹ 
thuật 

Thư viện  X 

4 Lê Văn 
Khoa 

Khoa học môi 
trường 

2004 Giáo dục, 
HN 

Thư viện  X 

5 Anubha 
Kaushik  
 

Basics of 
Environment 
and Ecology 

2010 New Age 
International 

Thư viện  X 

7. Đánh giá kết quả học tập:  
STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Các bài kiểm tra/bài tập hàng tuần a, b, c, d, e, 18 
2 Điểm bài báo cáo hoặc thuyết trình f, g, h, k 17 
3 Chuyên cần/thái độ  15 
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4 Thi kết thúc học phần 
- Hình thức thi: Tự luận 
- Đề mở:  ¨   Đề đóng:  x 

a, b, c, d, e, f, g, 
h, k 

50 

 
 NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 
 
 
 

Nguyễn Đắc Kiên - Nguyễn Thị Ngọc Thanh 
 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN 
(Ký và ghi họ tên) 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
(Ký và ghi họ tên) 

   
   
 


