
 

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: Thuỷ quyển (Hydrosphere) 

- Mã số học phần: SG320 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết, và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sư phạm Địa lí 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: SG318, SG319, SG321, SG322 

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Kiến thức Thủy quyển phục vụ giảng dạy, nghiên cứu địa lí ở 

trường THCS, THPT và các bậc học cao hơn. 

2.1.2b 

 

4.2 

Kỹ năng tìm kiếm và sử dụng các phần mềm chuyên ngành, 

bản đồ trong giảng dạy môn Thủy quyển và nghiên cứu địa lí ở 

trường THCS, THPT và các bậc học cao hơn đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục. 

2.2.1a 

4.3 
Tự lập kế hoạch và giải quyết vấn đề hiệu quả trong quá trình 

học tập và nghiên cứu chuyên ngành Sư phạm Địa lý 
2.2.2b 

4.4 

- Tham gia tích cực công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân 

- Hợp tác và giúp đỡ bạn bè trong quá trình học tập, nghiên 

cứu. 

2.3a 

 

2.3b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Vận dụng các kiến thức về Thủy quyển để giải thích được 

đặc điểm chung của Thủy quyển. Phân biệt các thành 

phần của Thủy quyển, các dạng nước và sự phân bố nước 

trong tự nhiên trên Trái Đất; đặc điểm của các vòng tuần 

hoàn nước; giải thích đặc điểm động lực của nước trên 

các biển, đại dương; giải thích đặc điểm động lực của 

4.1 2.1.2b  



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

nước trên lục địa và ảnh hưởng của chúng đối với các 

thành phần tự nhiên. 

 Kỹ năng   

CO2 

Tìm kiếm, xử lý và chọn lọc các thông tin Thủy quyển 

phù hợp cho công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy 

Địa lý phổ thông. 

4.2 2.2.1.a 

CO3 
Tự lập kế hoạch trong tìm kiếm các kiến thức địa lý để 

giải quyết có hiệu quả các chủ đề học tập. 
4.3 2.2.2b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO4 
Tham gia tích cực công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân  
4.4 2.3a 

CO5 

Biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác; đối xử 

công bằng và bình đẳng với người khác. Có tinh thần làm 

việc hợp tác. 

4.4 2.3b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 

Thủy quyển là môn học về đặc điểm cơ bản của thủy quyển Trái Đất, mối quan hệ 

giữa thủy quyển với các thành khác trong lớp vỏ địa lí, đặc biệt trong việc điều hoà 

lượng nhiệt ẩm và phân bố lại năng lượng vật chất trên bề mặt Trái Đất. Qua đó người 

học có thể giải thích được các hiện tượng thông thường về thủy văn trên Trái Đất, giúp 

người học có các kỹ năng thực hành thu thập, phân tích và xử lí các số liệu thủy văn 

phục vụ việc nghiên cứu và giảng dạy phần Thủy quyển trong chương trình dạy học sau 

này. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 

1. 

Khái niệm thủy quyển và các dạng nước 

trong tự nhiên 

  

1.1. Khái niệm thủy quyển 1 CO1, CO2, 

CO4 

1.2. Thành phần của thủy quyển 2 CO1, CO2, 

CO4 

1.3. Các dạng nước trong tự nhiên 2 CO1, CO2, 

CO4 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

1.4.  Sự phân bố nước trong thiên nhiên 3 CO1, CO2, 

CO4 

Chương 

2. 

Các vòng tuần hoàn nước và tác dụng của 

nước 

  

2.1. Vòng tuần hoàn nước 3 CO1, CO3, 

CO5 

2.2. Vai trò của nước trong tự nhiên và xã hội 3 CO1, CO3, 

CO5 

Chương 3.  Nước trong biển, đại dương và trên lục địa   

3.1. Nước trong biển và đại dương 8 CO1, CO2, 

CO5 

3.2. Nước trên lục địa 8 CO1, CO2, 

CO5 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình 

- PP đàm thoại gợi mở 

- PP làm việc nhóm 

- PP Nêu và giải quyết vấn đề 

- PP tình huống 

- PP dự án 

- PP sử dụng phương tiện trực quan 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- 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. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

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

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự 80%/tổng số tiết 10% CO1 – 

CO5 

2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài được 

giao, báo cáo nhóm 

10% CO1 – 

CO3 

3 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Trắc nghiệm   20% CO1 – 

CO2 

4 Điểm thi kết thúc học 

phần 

- Thi viết + trắc nghiệm (90 phút) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

60% CO1 – 

CO5 

 



 

10.2. 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.  

11. Tài liệu giảng dạy:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Địa lý tự nhiên đại cương: Giáo trình Cao đẳng Sư phạm- 

T.2 / Hoàng Ngọc Oanh, Nguyễn Văn Âu, Lê Thị Ngọc 

Khanh.- 551/ O.107/T.2 

MOL.042256, 

MON.024322 

[2] Dòng chảy sông ngòi Việt Nam / Phạm Quang Hạnh... 

[et.al].- 551.483/ D431 

MOL.029531 

MON.105574 

[3] Hải dương học và biển Việt Nam / Nguyễn Văn Phòng.- 

Hà Nội: Giáo Dục, 1998.- 299 tr.; 21 cm.- 551.46/ Ph431 

MOL.077578 

MON.107613 

[4] Địa lý tự nhiên biển Đông / Nguyễn Văn Âu.- 551.46/ 

Â125 

MOL.050060 

MON.018303 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1: Khái niệm 

thuỷ quyển và các 

dạng nước trong tự 

nhiên 

1.1. Khái niệm thủy 

quyển 

1.2. Thành phần của 

thủy quyển  

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [3], [4]: nội dung từ 

mục 1.1 đến 1.4, Chương 1 

+Tra cứu nội dung về .... 

-Khái niệm thuỷ quyển 

- Thành phần của thuỷ quyển 

 

2 1.2. Thành phần của 

thủy quyển  

1.3. Các dạng nước 

trong tự nhiên 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [3], [4]: nội dung từ 

mục 1.1 đến 1.4, Chương 1 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Thành phần của thuỷ quyển 

- Các dạng nước trong tự nhiên 

3 1.3. Các dạng nước 

trong tự nhiên 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [3], [4]: nội dung từ 

mục 1.1 đến 1.4, Chương 1 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Các dạng nước trong tự nhiên 

4 1.4. Sự phân bố nước 

trong thiên nhiên 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [3], [4]: nội dung từ 

mục 1.1 đến 1.4, Chương 1 



 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Sự phân bố nước trong tự nhiên 

5 Chương 2: Các vòng 

tuần hoàn nước và tác 

dụng của nước 

2.1. Vòng tuần hoàn 

nước 

2.2. Vai trò của nước 

trong tự nhiên và xã hội 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [3], [4]: nội dung từ 

mục 2.1 đến 2.2, Chương 2 

+Ôn lại nội dung đã học ở chương 

1 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Khái niệm vòng tuần hoàn nước, 

-Làm việc nhóm (theo danh sách 

phân nhóm): Phân tích, chứng minh 

dòng tuần hoàn của nước là dòng 

tuần hoàn vật chất và năng lượng và 

viết báo cáo của nhóm 

6 2.1. Vòng tuần hoàn 

nước 

 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [3], [4]: nội dung từ 

mục 2.1 đến 2.2, Chương 2 

+Ôn lại nội dung đã học ở chương 

1 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Khái niệm vòng tuần hoàn nước, 

-Làm việc nhóm (theo danh sách 

phân nhóm): Phân tích, chứng minh 

dòng tuần hoàn của nước là dòng 

tuần hoàn vật chất và năng lượng và 

viết báo cáo của nhóm 

7 2.2. Vai trò của nước 

trong tự nhiên và xã hội 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [3], [4]: nội dung từ 

mục 2.1 đến 2.2, Chương 2 

+Ôn lại nội dung đã học ở chương 

1 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Phân tích vai trò của nước trong 

tự nhiên và xã hội.  

8 Chương 3. Nước 

trong biển, đại dương 

và trên lục địa 

3.1. Nước trong biển và 

đại dương 

 

2 0 -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [2], [3], [4]: nội dung 

từ mục 3.1 đến 3.2, Chương 3 

+Ôn lại nội dung đã học ở chương 

2 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Khái niệm nước trong biển và đại 

dương, 

9 3.1. Nước trong biển và 

đại dương 

2  -Nghiên cứu trước: 



 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

 +Tài liệu [1], [2], [3], [4]: nội dung 

từ mục 3.1 đến 3.2, Chương 3 

+Ôn lại nội dung đã học ở tuần 8 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Tìm hiểu các động lực của nước 

biển. 

10 3.1. Nước trong biển và 

đại dương 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [2], [3], [4]: nội dung 

từ mục 3.1 đến 3.2, Chương 3 

+Ôn lại nội dung đã học ở tuần 9 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Tìm hiểu các động lực của nước 

biển. 

11 3.1. Nước trong biển và 

đại dương 

 

2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [2], [3], [4]: nội dung 

từ mục 3.1 đến 3.2, Chương 3 

+Ôn lại nội dung đã học ở tuần 10 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Sự phân bố dòng biển trên thế giới 

và ở Việt Nam 

-Làm việc nhóm (theo danh sách 

phân nhóm): Chứng minh tác động 

của dòng biển làm thay đổi điều 

kiện khí hậu nơi nó chảy qua và viết 

báo cáo của nhóm 

12 3.2. Nước trên lục địa 2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [2], [3], [4]: nội dung 

từ mục 3.1 đến 3.2, Chương 3 

+Ôn lại nội dung đã học ở tuần 11 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Khái niệm nước trên lục địa 

13 3.2. Nước trên lục địa 2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [2], [3], [4]: nội dung 

từ mục 3.1 đến 3.2, Chương 3 

+Ôn lại nội dung đã học ở tuần 12 

+Tra cứu nội dung về .... 

- Sông ngòi, các đại lượng đặc 

trưng của dòng chảy sông ngòi. 

14 3.2. Nước trên lục địa 2  -Nghiên cứu trước: 

+Tài liệu [1], [2], [3], [4]: nội dung 

từ mục 3.1 đến 3.2, Chương 3 

+Ôn lại nội dung đã học ở chương 

2 

+Tra cứu nội dung về .... 




