
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : Cải tạo hệ thống sông (River Restoration) 
- Mã số học phần : MT415 
- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ  
- Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách  học phần: 
- Bộ môn : Quản lý Môi trường & TNTN 
- Khoa: Môi trường & TNTN 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 
4. Mục tiêu của học phần:  
4.1. Kiến thức:  

4.1.1. Hiểu các khái niệm về hình thái song ngòi; 
4.1.2. Hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến dòng chảy sông 

ngòi, dòng chảy môi trường; 
4.1.3. Kiến thức về quy trình cải tạo hệ thống sông; 
4.1.4. Kiến thức về đánh giá thay đổi dòng chảy sông. 

4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng trình bày báo cáo;  
4.2.2. Kỹ năng thực hành quan trắc các thông số thủy lực; 
4.2.3. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; 
4.2.4. Kỹ năng lược khảo tài liệu chuyên ngành (tiếng việt và tiếng anh); 
4.2.5. Kỹ năng tự học và tự nghiên cứu sâu hơn.  

4.3. Thái độ: 
4.3.1. Siêng năng, ham học hỏi.  
4.3.2. Tôn trọng cá nhân khác  
4.3.3. Trung thực  

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Trang bị cho Sinh viên kiến thức về đánh giá sự thay đổi hình thái sông và các tác 
động đến lưu vực, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng các công cụ trong nhận 
dạng, phân tích và đánh giá tác động, và kỹ năng làm việc nhóm.  
6. Cấu trúc nội dung học phần: 
6.1. Lý thuyết 



 

 

 Nội dung Số tiết Mục tiêu 

Chương 1. 
 

Giới thiệu 
 

2 4.1.1 
4.1.2, 4.2.4 

Chương 2. 
 

Các quá trình trong lưu vực 
 

2 4.1.1 
4.1.2, 4.2.3 

Chương 3. 
 

Các quá trình trong dòng chảy 
 

2 4.1.1 
4.1.2, 4.2.4 

Chương 4. 
 

Phân tích dòng chảy kênh 
 

4 4.1.1 
4.1.2, 4.2.1, 

4.2.4 
Chương 5. 

 
Hệ sinh thái dòng chảy 
 

4 4.1.1 
4.1.2, 4.2.4, 
4.2.3, 4.2.5 

Chương 6. Sự ổn định dòng chảy  4 4.1.3, 4.2.4 
  

Chương 7. 
 

Quy hoạch và quản lý 
 

6 4.1.4, 4.2.1, 
4.2.4 

7. Phương pháp giảng dạy: 
- Giảng theo chủ đề được dựa trên nội dung bài giảng 
- Thảo luận nhóm 
- Học thông qua trải nghiệm (bài tập lớn) 

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Đi học đúng giờ quy định, xem bài trước khi đến lớp và thực hiện đầy đủ các yêu 

cầu được giao 
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ 
- Tham dự thi kết thúc học phần 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 
1 Điểm chuyên cần Số bài tập đã làm/số bài tập 

được giao;  
Các bài kiểm tra nhanh (15 
phút) trước tiết giảng 
Báo cáo theo chủ đề được giao 
(theo nhóm) 
 

10% 4.2.1 
4.2.2 
4.2.4 
4.2.5 



 

 

2 Điểm kiểm tra giữa 
kỳ 

- Bán trắc nghiệm (60 phút) 30% 4.1.1 
4.1.2 
4.1.3

3 Điểm thi kết thúc 
học phần 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
và hoàn thành các bài tập  
- Bắt buộc dự thi (90 phút) 

60% 4.1.4 
4.2.3 
4.3.1 

9.2. Cách tính điểm 
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 
chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 
4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

10. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 
[1] Sổ tay kỹ thuật phục hồi sông / Trung tâm phục hồi sông,    
[2] Stream and watershed restoration : a guide to restoring 

riverine processes and habitats / Roni, Philip; Beechie, Tim J, 
2013, NXB John Wiley & Sons, 330 trang 

[3] River Restoration: Managing the Uncertainty in Restoring 
Physical Habitat / Stephen Darby và David Sear, 2008, NXB 
John Wiley & Sons, 315 trang
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