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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Bộ môn: Quản lý sức khỏe Động vật Thủy sản 

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

Tên học phần:    

- Tiếng Việt: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG 

- Tiếng Anh: HUMANS AND ENVIRONMENT     

 

Mã học phần: EPM320     Số tín chỉ: 2 (2-0)    

Đào tạo trình độ: Đại học         

Học phần tiên quyết: Không     

2. Thông tin về GV:  

Họ và tên: Đàm Bá Long                Chức danh, học vị: Thạc sĩ 

Điện thoại: 0919946473     Email: longdb@ntu.edu.vn   

Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/login/index.php     

Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/svz-vwmb-ixb   

Địa điểm tiếp SV: Thứ Hai hàng tuần (trong giờ làm việc) 

3. Mô tả học phần:  

Học phần cung cấp cho sinh viên khái niệm và bản chất môi trường, mối quan hệ qua lại giữa 

con người với môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong vấn đề khai thác - sử dụng, và các hậu quả 

nảy sinh từ hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường.  

4. Mục tiêu:  

Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất môi trường sống của con người, mối liên hệ giữa phát triển và 

môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường.   

5. Chuẩn đầu ra (CLOs):  

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

a) Khái quát hóa được bản chất, phạm vi, các chức năng và tình trạng của môi trường; đánh giá 

những thách thức về môi trường trong trường hợp cụ thể.  

b) Phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu đời sống và hoạt động thỏa mãn nhu cầu; qua đó đánh 

giá ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với môi trường.  

c) Phân tích mối liên hệ giữa sự phát triển của quần thể, quần xã sinh vật đối với môi trường 

và đánh giá được tình trạng của môi trường theo quan điểm sinh thái.  

d) Phân tích mối liên hệ giữa khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên với suy thoái và ô 

nhiễm môi trường nói chung, và đề xuất phương hướng khai thác - sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

theo quan điểm bền vững.  

6. Đánh giá kết quả học tập:  

TT. Hoạt động đánh giá Hình thức/công cụ đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình -Chuyên cần & thái độ học tập (có thể đột 

xuất kiểm tra nhanh để làm cơ sở đánh giá; 

đặt câu hỏi trên lớp)  

a, b, c và d 10 

     

  -Kiểm tra lần 1 – Trắc nghiệm online a, b và c 20 

  -Kiểm tra lần 2 – Trắc nghiệm online d 20 

2 Thi giữa kỳ (Không) - - 
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3 Thi cuối kỳ Vấn đáp trực tuyến (đề đóng) a, b, c, d 50 

 

7. Tài liệu dạy học:  

TT 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 Đàm Bá Long Bài giảng “Con 

người và Môi 

trường” 

2021 Đại học Nha 

Trang (lưu 

hành nội bộ) 

NTU-E.learning 

 

x  

2 Nguyễn Văn Quỳnh 

Bôi 

Tài liệu tham 

khảo Con người 

và Môi trường 

2020 Đại học Nha 

Trang (lưu 

hành nội bộ) 

NTU-E.learning 

 

x  

3 Lê Văn Khoa (Chủ 

biên), Đoàn Văn 

Cảnh, Nguyễn 

Quang Hùng, Lâm 

Minh Triết 

Giáo trình Con 

người và môi 

trường 

2011 Giáo dục NTU-E.learning 

 

 x 

4 Chủ tịch Quốc hội 
Luật Bảo vệ 

môi trường 
2005 Quốc Hội NTU-E.learning 

 x 

5 Lê Thanh Vân 
Con người và 

môi trường 
2004 ĐHSP Hà Nội NTU-E.learning 

 x 

6 

Hoàng Hưng và 

Nguyễn Thị Kim 

Loan 

Con người và 

môi trường 
2010 

ĐHQG 

TP.HCM 
NTU-E.learning 

 

x 

 

8. Kế hoạch dạy học:   

Tuần Nội dung 
Nhằm đạt 

CLOs 
Phương pháp dạy học Nhiệm vụ của người học 

1 

(13/9/2021 – 

18/9/2021) 

Chương 1: Môi trường và 

các thách thức về môi 

trường 

- Môi trường và các khái 

niệm về môi trường  

- Các chức năng của môi 

trường và thách thức về 

môi trường ở quy mô toàn 

cầu 

 

a 

- Thuyết giảng trực 

tuyến; video tóm tắt bài 

giảng; phát vấn và thảo 

luận dựa trên vấn đề. 

- Đọc bài giảng & các tài 

liệu liên quan đến chủ đề 

học (TL2: tr11-15; TL3: 

tr9-36 & 37-85; TL5: 

tr119-156; TL6: tr7-9 & 

52). -. Xem trước các clip 

bài giảng và các phim tư 

liệu. 

- Tìm hiểu thông tin liên 

quan đang diễn ra thực tế 

và liên hệ với bài giảng 
2 

(20/9/2021 – 

25/9/2021) 

Chương 1: Môi trường và 

các thách thức về môi 

trường 

 

- Thảm họa môi trường, 

nguyên nhân và giải pháp 

phòng ngừa 

3 

(27/9/2021 – 

2/10/2021) 

Chương 1: Môi trường và 

các thách thức về môi 

trường 

 

- Khái quát về bảo vệ và 

phát triển môi trường bền 
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vững 

Chương 2: Mối liên hệ 

tương hỗ giữa con người 

với môi trường  

 

- Mối quan hệ giữa con 

người với môi trường  

 

b 

- Thuyết giảng trực 

tuyến; video tóm tắt bài 

giảng; phát vấn và thảo 

luận dựa trên vấn đề; 

phim tư liệu liên quan 

đến nội dung học. 

- Đọc bài giảng & các tài 

liệu liên quan đến chủ đề 

học (TL2: tr15-41; TL3: 

tr9-36, tr199-245 & tr175- 

308; TL5: tr112-199; 

TL6: tr31-51    

- Xem trước các clip bài 

giảng và các phim tư liệu. 

- Tìm hiểu thông tin liên 

quan đang diễn ra thực tế 

và liên hệ với bài giảng 

4 

(4/10/2021 – 

9/10/2021) 

Chương 2: Mối liên hệ 

tương hỗ giữa con người 

với môi trường  

 

- Các vấn đề về dân số  

5 

(11/10/2021 – 

16/10/2021) 

Chương 2: Mối liên hệ 

tương hỗ giữa con người 

với môi trường 

  

- Nhu cầu và các hoạt 

động thỏa mãn nhu cầu 

6 

(18/10/2021 – 

23/10/2021) 

Chương 3: Các nguyên lý 

sinh thái và ứng dụng  

 

- Sinh vật với môi trường 

 

c 

- Thuyết giảng trực 

tuyến; video tóm tắt bài 

giảng; phát vấn và thảo 

luận dựa trên vấn đề.  

- Đọc bài giảng & các tài 

liệu liên quan đến chủ đề 

học (TL2: tr41-73; TL3: 

tr86-112; TL5: tr11-115; 

TL6: tr19- 31. 

- Xem trước các clip bài 

giảng và các phim tư liệu. 

- Tìm hiểu thông tin liên 

quan đang diễn ra thực tế 

và liên hệ với bài giảng 

 

• Bài kiểm tra số 1 

7 

(25/10/2021 – 

30/10/2021) 

Chương 3: Các nguyên lý 

sinh thái và ứng dụng  

 

- Quần thể và các đặc 

trưng cơ bản của quần thể 

8 

(1/11/2021 – 

6/11/2021) 

Chương 3: Các nguyên lý 

sinh thái và ứng dụng  

 

- Quần xã và các đặc 

trưng cơ bản của quần xã 

9 

(8/11/2021 – 

13/11/2021) 

 

. Nghỉ giữa kỳ 

10 

(15/11/2021 – 

20/11/2021) 

Chương 3: Các nguyên lý 

sinh thái và ứng dụng  

 

- Hệ sinh thái 

11 

(22/11/2021 – 

27/11/2021) 

Chương 4: Khai thác tài 

nguyên thiên nhiên 

 

- Khái quát về tài nguyên 

- Đánh giá chung về tình 

hình khai thác và sử dụng 

tài nguyên 

 

d 

- Thuyết giảng trực 

tuyến; video tóm tắt bài 

giảng; phát vấn và thảo 

luận dựa trên vấn đề; 

phim tư liệu liên quan 

đến nội dung học. 

- Đọc bài giảng & các tài 

liệu liên quan đến chủ đề 

học (TL2: tr73-123; TL3: 

tr86-171; TL4: tr16-19; 

TL5: tr127-171; TL6:  

tr63-160, tr247-275 & 

tr328-334.  

- Đọc và xem một số tài 

liệu giảng viên cung cấp 

(trên E.learning) 

- Xem trước các clip bài 

giảng và các phim tư liệu. 

- Tìm hiểu thông tin liên 

quan đang diễn ra thực tế 

và liên hệ với bài giảng 

12 

(29/11/2021 – 

4/12/2021) 

Chương 4: Khai thác tài 

nguyên thiên nhiên 

 

- Hiện trạng khai thác và sử 

dụng tài nguyên đất và nước 

 

13 

(6/12/2021 – 

11/12/2021) 

Chương 4: Khai thác tài 

nguyên thiên nhiên 

 

. Hiện trạng khai thác và 

sử dụng tài nguyên sinh 

vật và rừng 



4 

 
14 

(13/12/2021 – 

18/12/2021) 

Chương 4: Khai thác tài 

nguyên thiên nhiên 

 

- Hiện trạng khai thác và 

sử dụng tài nguyên 

khoáng và năng lượng 

15 

(20/12/2021 – 

25/12/2021) 

Chương 5: Ô nhiễm môi 

trường và các hệ quả 

 

- Khái quát về ô nhiễm 

môi trường 

- Ô nhiễm môi trường 

nước  

 

d 

- Thuyết giảng trực 

tuyến; video tóm tắt bài 

giảng; phát vấn và thảo 

luận dựa trên vấn đề; 

phim tư liệu liên quan 

đến nội dung học. 

- Đọc bài giảng & các tài 

liệu liên quan đến chủ đề 

học (TL2: tr124 -143; 

TL3tr: 275-298; TL4: tr34-

39 & tr48-58; TL6: tr161-

246, tr276-321 & tr335-

386. 

- Xem trước các clip bài 

giảng và các phim tư liệu. 

- Tìm hiểu thông tin liên 

quan đang diễn ra thực tế 

và liên hệ với bài giảng 

 

• Bài kiểm tra số 2 

16 

(27/12/2021 – 

1/1/2022) 

Chương 5: Ô nhiễm môi 

trường và các hệ quả 

 

- Ô nhiễm môi trường 

không khí  

- Ô nhiễm môi trường đất 

 

9. Yêu cầu đối với người học:  

- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi 

tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần. 

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học 

phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần. 

- Tham gia học tập trên Google meet tối thiểu trên 80% (Thông báo số 203/TB-ĐHNT, ngày 06 tháng 

4 năm 2020). 

 

Ngày cập nhật: 15/11/2021 

 

      GIẢNG VIÊN                                                             CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 

                    

 

 

 

     Đàm Bá Long                                                                           Nguyễn Văn Quỳnh Bôi 

   

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

Trần Văn Phước 


