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Biểu mẫu 18-C 
        UBND TỈNH QUẢNG NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 

 

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

Đại học chính quy: 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

1. NGÀNH ĐH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 

1 Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 

- Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố 

quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức 

và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN. 

- Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn 

{45}  HK1 a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay. 

2 Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp sinh viên 

nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu 

tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng 

vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh phi 

truyền thống. 

- Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược 

"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

- Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.  

{30}  HK1 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

3 Học phần III: 

Quân sự chung 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây 

dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân 

sự bảo vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết 

đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong 

quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa 

hình quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng 

{30}  HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

vũ khí công nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp. 

- Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh hoạt 

các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học tập, 

chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận 

4 Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

b) Yêu cầu: 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật. 

- Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự 

cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, biết vận 

dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60}  HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Thực hành bắn 

súng. 

5 Giáo dục thể chất 1 - Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên 

biết được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa 

chấn thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong 

rèn luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách 

giữ vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập 

luyện. 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6 Giáo dục thể chất 2 - Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế 

cơ bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát 

triển chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số 

môn như : Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ 

bản của xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch (đối với Nữ), 

để rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn 

luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người 

tập. 

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7 Giáo dục thể chất 3 - Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8 Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 

tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

9 Triết học Mác-

Lênin 

1.Về kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

- Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

- Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp 

trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn những suy 

nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

3 HK1 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

10 Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

- Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

11 Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

- Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào 

việc phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề 

mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

- Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

- Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

12 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: 

+ Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư duy và kỹ 

năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý luận và thực 

tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ:  

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự 

phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào chế độ chính 

trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh viên về ý chí và 

hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của cách mạng. 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

13 Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kahngs chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

14 Pháp luật đại 

cương 

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản 

trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

- Kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của gia 

đình và xã hội.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giáo dục cho sinh viên ý thức 

tôn trọng, tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

15 Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và hình thành kỹ năng cơ bản về 

tiếng Anh thực hành thông qua luyện tập các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, các 

đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu cách, mạo từ, đại từ chỉ định, 

giới từ chỉ thời gian, phó từ chỉ tần suất, nói giờ, động từ “like”, 

động từ khiếm khuyết “can/ can’t”. Ngoài ra, sinh viên có thêm 

vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã hội thông qua qua 

các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc.  

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: sinh viên có khả năng hiểu trong những tình 

huống giao tiếp thông thường hàng ngày với những dạng như 

nghe chọn  câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời câu 

hỏi… 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu một số thông tin về cá 

nhân như sở thích về âm nhạc, mô tả công việc, giá cả khi đi mua 

sắm, và một số thông tin khác về gia đình….  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả công việc, nhà ở, cuộc sống gia đình, những 

hoạt động sở trường. 

- Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài 

đọc. 

- Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và thì 

cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, viết câu với các từ gợi ý 

và viết các đoạn văn ngắn dựa trên đoạn văn mẫu. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc nâng 

3 HK1 - Dự lớp: 45 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

02 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

-Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 
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cao kỹ năng ngôn ngữ. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể sử dụng 

tiếng Anh ở mức độ cơ bản. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

16 Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

Tiếp tục trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng 

Anh, giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, tiếng Anh cơ bản, đồng thời định hướng sinh 

viên rút ra phương pháp tự rèn luyện các kỹ năng để có thể tự học 

một cách hiệu quả. Chú trọng phát triển kỹ năng nghe, nói. 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng đại từ tân ngữ, đại 

từ sở hữu, thì quá khứ đơn, cấu trúc “there is/ there are/ there was/ 

there were”. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Kỹ năng Nghe: có khả năng hiểu trong những tình huống giao 

tiếp thông thường hàng ngày như nói về tình yêu, phim ảnh, 

những người nổi tiếng và những nơi nổi tiếng với những dạng 

như nghe chọn câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời 

câu hỏi. 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu những hoạt động trong 

quá khứ, nói về âm nhạc, mô tả người, nơi ở, cách chỉ đường, giá 

cả khi đi mua sắm.  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả người, nhà ở, hoạt động giải trí như điện 

ảnh, du lịch. 

+ Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và thì 

cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, quá  khứ, viết câu với các 

từ gợi ý và viết các đoạn văn ngắn, viết postcard.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

2 HK2 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc vận 

dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ vào việc giao tiếp bằng tiếng 

Anh. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm 

việc ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

17 Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng giao tiếp ở cấp độ B1 

thông qua các 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết 

- Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức về ngữ 

pháp, ngữ âm, từ vựng và các kỹ thuật nghe, đọc hiểu ở cấp độ B1 

nhằm phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại 

ngắn và dài vừa gồm các nội dung: thói quen hằng ngày, thông tin 

cá nhân, hoạt động giải trí, các thông tin liên quan đến ngày, giờ 

thông qua các dạng nghe - trả lời câu hỏi, nghe - thảo luận, nghe 

và đánh giá đúng, sai (True/False), nghe - điền từ. 

+ Kỹ năng Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề 

đơn giản như nói về bản thân, gia đình, sở thích, những sự kiện đã 

từng diễn ra và những dự định tương lai.  

+ Kỹ năng Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 

150 – 300 từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các 

dạng bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - 

trả lời câu hỏi, đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và tiêu 

đề. 

Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài 

đọc. 

2 HK3 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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+ Kỹ năng Viết: Sinh viên có thể viết các đoạn ngắn về bản thân, 

gia đình, những việc đã từng xảy ra, những sự kiện đáng nhớ, 

những dự định tương lai và viết thư với những nội dung đơn giản, 

ngắn gọn.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên nhận thức được 

vai trò của tiếng Anh trong việc học tập và công việc sau này. 

Đây là nền tảng để sinh viên học tiếp lên các học phần ngoại ngữ 

chuyên ngành và trang bị kiến thức để thi chuẩn đầu ra B1 theo 

chuẩn Châu Âu. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể giao 

tiếp các tình huống thông thường bằng tiếng Anh, viết thư hoặc 

đoạn văn tiếng Anh đơn giản. 

- Chiều hướng phát triển: Chuẩn bị cơ sở vững chắc để học các 

học phần tiếng Anh chuyên ngành. 

18 Tin học căn bản - Về kiến thức: trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông.  

- Về kĩ năng: Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần 

vào việc quản lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và 

trao đổi thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha 

trình diễn.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp người học hiểu biết và 

có thái độ đúng đắn về vị trí vai trò của máy vi tính, công nghệ 

thông tin trong công việc cá nhân và xã hội. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: kiến thức và kỹ 

năng đượ trang bị bởi học phần là công cụ, phương tiện rất cần 

thiết và hữu hiệu cho mọi người trong mọi công việc trong xã hội 

hiện nay. 

- Chiều hướng phát triển: có tính nền tảng để nâng cao khả năng 

nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ thông tin. 

3 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp: 45 

tiết 

- Điểm Chuyên cần, thái độ học 

tập: hệ số 1 

- Điểm trung bình các bài kiểm 

tra giữa kỳ: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 

 

 

19 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học_trong ngành 

- Về kiến thức: 

Sinh viên nắm được một cách có hệ thống những kiến thức chung 

về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo 

2 HK 4 - Dự lớp 30 tiết (15 tiết LT + 15 

tiết TH) 

- Đánh giá:  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Tiểu học dục, cấu trúc công trình nghiên cứu khoa học và các giai đoạn tiến 

hành một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục.  

 - Về kỹ năng:  

Sinh viên bước đầu có kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu và 

tiến hành một bài tập nghiên cứu về khoa học giáo dục nói chung 

và NCKHGD tiểu học nói riêng.  

- Về thái độ:  

Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu khoa 

học trong công tác giáo dục, từ đó có tinh thần trách nhiệm trong 

việc học tập và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục 

cho bản thân; có thái độ khách quan, trung thực, cầu thị trong 

nghiên cứu; bồi dưỡng hứng thú nghiên cứu khoa học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Học xong học 

phần này, sinh viên có khả năng làm đề tài nghiên cứu khoa học 

phục vụ việc dạy học của bản thân, viết sáng kiến kinh nghiệm, 

báo cáo khoa học tại các cuộc hội thảo khoa học... 

- Chiều hướng phát triển: người học nâng cao năng lực NCKH 

thuộc lĩnh vực chuyên ngành giáo dục tiểu học. 

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài kiêm tra * 3 

+ Bài thi: tự luận, hệ số 6 

 

20 Quản lý hành 

chính Nhà nước và 

QL ngành 

GD&ĐT 

Kiến thức:  

- Nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở 

Việt Nam, những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC 

hiện nay. 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành 

chính nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Trình bày được nội dung, quy trình hoạt động quản lí hành 

chính nhà nước, công cụ, hình thức và phương pháp quản lý hành 

chính nhà nước.  

- Phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

hành chính nhà nước. 

- Trình bày được các khái niệm và những vấn đề liên quan đến 

công chức, công vụ; cơ sở pháp lý và sự cần thiết của Luật cán 

bộ, công chức 2008. 

2 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn:  hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 



13 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Nắm vững đường lối, quan điểm về giáo dục và đào tạo của 

Đảng và Nhà nước. Tổng hợp được tình hình giáo dục hiện nay 

của Việt Nam – những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế của 

giáo dục; mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục.  

- Hiểu và nắm chắc Luật giáo dục, Điều lệ trường Tiểu học. Kỹ 

năng:   

Kỹ năng tư duy bậc cao 

- Vận dụng các kiến thức đã học vào việc thực hiện các quy định 

trong giáo dục học sinh. 

- Nhận diện và giải quyết được những vấn đề liên quan đến công 

tác quản lý hành chính trong nhà trường. 

- Từ nội dung môn học dần hình thành giá trị hành vi (tuân thủ 

nội quy quy định, tôn trọng quy chế, có khả năng thương thuyết, 

có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp).   

Kỹ năng nghề nghiệp 

- Làm việc theo nhóm 

- Quản lý, hướng đạo giáo dục cá nhân và tập thể học sinh tuân 

theo pháp luật, quy chế, quy định của nhà nước. 

- Xây dựng kế hoạch, làm việc cẩn thận, chính xác theo quy định 

của ngành. 

Ý thức và thái độ:  

- Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và vai trò của bản thân đối với 

sự nghiệp cải cách nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đào tạo. 

- Ý thức trách nhiệm với giá trị hành vi của mình. 

- Hình thành ý thức thường xuyên rèn luyện và trau dồi kiến thức 

và đạo đức cho bản thân. 

21 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

- Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm, thuật 

ngữ, phạm trù cơ bản nhất về văn hoá học và văn hoá Việt Nam, 

giúp sinh viên nắm bắt được các đặc trưng cùng các quy luật hình 

thành và phát triển của văn hóa Việt Nam. 

- Về kĩ năng: Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát, nắm vững 

từng thành tố, khía cạnh của vấn đề. Từ đó vận dụng để xem xét, 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 



14 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đánh giá ứng dụng vào cuộc sống.  

- Về thái độ: Có thái độ đúng đắn đối với tiến trình Văn hoá Việt 

Nam. Bồi dưỡng lòng yêu quý, tôn trọng văn hoá dân tộc, nâng 

cao nhận thức đúng đắn về vị trí quan trọng của văn hoá trong 

cuộc sống hiện tại. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt 

nghiệp, người học có thể vận dụng kiến thức, kĩ năng để nghiên 

cứu về văn hóa Việt Nam, lồng ghép kiến thức đã học vào trong 

bài giảng của mình. 

- Chiều hướng phát triển: kiến thức, kĩ năng của học phần sẽ 

giúp người học ứng dụng trong công việc cụ thể, là nền tảng để 

học những cấp học cao hơn. 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

22 Tiếng Việt 1 - Kiến thức: giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản của 

tiếng Việt trên các phương diện ngôn ngữ như tổng quan về ngôn 

ngữ: bản chất, chức năng của ngôn ngữ, đặc điểm loại hình ngôn 

ngữ của tiếng Việt, về ngữ âm: âm tiết tiếng Việt, hệ thống âm vị 

tiếng Việt, chữ viết và chính tả tiếng Việt, về từ vựng: đơn vị cấu 

tạo từ, các phương thức cấu tạo từ, nghĩa của từ, các lớp từ vựng 

tiếng Việt, về ngữ pháp: từ loại tiếng Việt, cụm từ tiếng Việt, câu 

tiếng Việt. 

- Kỹ năng: phân tích, tổng hợp các vấn đề cơ bản của tiếng Việt, 

sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo ở cả các kĩ năn nói, viết 

trong công việc và cuộc sống hằng ngày, kĩ năng dạy phát âm 

đúng cho học sinh Tiểu học, giúp học sinh viết đúng chính tả. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: yêu thích, trân trọng tiếng 

nói và chữ viết của dân tộc, có ý thức xây dựng và phát triển tiếng 

Việt ngày càng phong phú giàu đẹp. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: sau khi tốt 

nghiệp sinh viên có những hiểu biết đầy đủ về tiếng Việt để giúp 

cho công việc giảng dạy ở trường Tiểu học  đạt hiệu quả mong 

muốn, đặc biệt là trong việc dạy dạy học sinh phát âm đúng, viết 

đúng chính tả. 

2 HK 1 - Dự lớp 15 tiết LT + 15 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài LT * 3 

+  Bài thi : hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Chiều hướng phát triển: phát triển thêm nhiều cách dùng ngôn 

ngữ mới lạ, làm phong phú, giàu đẹp thêm cho tiếng Việt.  

23 Toán học 1 - Kiến thức: sinh viên cần nắm vững các kiến thức cơ bản về về 

cơ sở lý thuyết tập hợp; cơ sở logic toán; suy luận và các phép 

tiền chứng minh trong dạy học toán ở tiểu học. Giúp sinh viên có 

nền tảng tốt để  học tốt học phần Toán học 2 và các học phần liên 

quan đến Toán khác. 

- Kỹ năng: sinh viên biết kiểm tra các phép toán trên tập hợp; các 

quan hệ tương đương; quan hệ thứ tự. Chứng minh môt tương 

ứng là một ánh xạ và các yếu tố liên quan. Các khái niệm về 

mệnh đề và hàm mệnh đề. Thuần thục kỹ năng tìm phần tử tối 

đại, tối tiểu, cực đại, cực tiểu của tập hợp. Thực hành tốt các phép 

chứng minh trong chương 2. 

- Chiều hướng phát triển:  Giúp sinh viên có nền tảng tốt để  

học tốt học phần Toán học 2 và các học phần liên quan đến Toán 

khác. 

 

2 HK 1 - Dự lớp 30 tiết LT  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT hệ số 3. 

+  Bài thi : hệ số 6. 

 

24 Văn học 1 - Kiến thức: Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những tri 

thức cơ bản, cần thiết cho việc tìm hiểu văn học dân gian, văn học 

thiếu nhi Việt Nam và văn học nước ngoài. Hệ thống hóa một số 

kiến thức về văn học viết Việt Nam đã học ở THPT: các phạm trù 

văn học, các thời kì, giai đoạn, quy luật phát triển, khái quát về 

những đặc điểm và thành tựu qua các thời kỳ phát triển… 

- Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên những phương pháp, kỹ năng 

cơ bản để nghiên cứu, Phân tích một số tác phẩm văn học có 

trong chương trình tiểu học. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Xây dựng cho sinh viên lòng 

yêu mến, thái độ trân trọng, biết gìn giữ và phát huy những giá trị 

cao quý giá của văn học dân tộc và thế giới. Có thái độ học tập 

nghiêm túc vì đây là học phần cơ bản được vận dụng giảng dạy 

cho học sinh tiểu học.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Học phần có 

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luân, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

vị trí quan trọng trong việc vận dụng để giảng dạy cho học sinh 

tiểu học sau khi ra trường, đồng thời  xử lý các vấn đề cơ bản để 

nghiên cứu văn học  

- Chiều hướng phát triển: Từ những kiến thức, kĩ năng của học 

phần sẽ giúp người học ứng dụng trong công việc cụ thể, là nền 

tảng để học những cấp học cao hơn. 

25 Sinh lí học trẻ em - Về kiến thức: Sinh viên mô tả được đặc điểm sinh lí của hệ thần 

kinh của trẻ em và hoạt động của hệ thần kinh cấp cao. Trình bày 

được hoạt động của các cơ quan phân tích, các tuyến nội tiết, hệ 

vận động, hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết và trao đổi chất. 

Từ đó có thể vận dụng trong giảng dạy sau này. 

- Về kĩ năng: Biết vận dụng những kiến thức về sinh lí trẻ em vào 

việc tổ chức dạy học, vào phương pháp giáo dục và lịch hoạt 

động phù hợp với các đặc điểm sinh lí của lứa tuổi tiểu học, giúp 

trẻ giữ vệ sinh và rèn luyện bảo vệ cơ thể. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có tinh thần trách nhiệm 

đối với sự phát triển của trẻ, có thái độ khuyến khích tạo điều kiện 

cho trẻ hoạt động phù hợp với đặc điểm sinh lí của lứa tuổi. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể vận 

dụng trong giảng dạy để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học. 

Đồng thời, có thể giảng dạy một số kiến thức thuộc môn Tự nhiên 

và Xã hội ở Tiểu học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

các đặc điểm sinh lí của trẻ lứa tuổi Tiểu học từ đó đổi mới 

phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi này. 

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

    - Điểm bài kiểm tra 

giữa kì, hoặc bài tập lớn: 1 bài 

hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, 

hoặc viết tiểu luận thay thế: hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

26 Tiếng Việt 2 - Kiến thức: giúp sinh viên tiếp tục có thêm những kiến thức về 

tiếng Việt ở cấp bậc đơn vị ngôn ngữ lớn hơn là câu và trên câu. 

- Kỹ năng: giúp sinh viên có kĩ năng phân tích, tổng hợp các vấn 

đề cơ bản của tiếng Việt, các vấn đề về từ loại, cụm từ, câu tiếng 

Việt; sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo ở cả bốn kĩ năng 

nghe nói, đọc, viết trong công việc và cuộc sống hằng ngày, kĩ 

năng dạy viết câu đúng cho học sinh Tiểu học; vận dụng vào việc 

2 HK 2 - Dự lớp 15 tiết LT + 15 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT * 3 

+  Bài thi : tự luận, hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nâng cao các kĩ năng dùng từ, đặt câu, cấu tạo đoạn văn và văn 

bản sao cho chính xác, thích hợp với nội dung định biểu đạt và 

với hoàn cảnh giao tiếp. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: yêu thích, trân trọng tiếng 

nói và chữ viết của dân tộc, có ý thức xây dựng và phát triển tiếng 

Việt ngày càng phong phú giàu đẹp; góp phần cùng các môn học 

khác, bồi dưỡng năng lực tự học, ý thức sử dụng ngôn ngữ dân 

tộc một cách sáng tạo, rèn luyện tư duy khoa học cho sinh viên. 

Đồng thời có thái độ coi trọng môn tiếng Việt mà mình giảng dạy, 

thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những quy định về giảng dạy môn 

học này. Thường xuyên tự bồi dưỡng về tri thức ngôn ngữ học và 

tiếng Việt để ngày càng tiến bộ trong giảng dạy. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: sau khi tốt 

nghiệp sinh viên có những hiểu biết đầy đủ về tiếng Việt để giúp 

cho công việc giảng dạy ở trường Tiểu học  đạt hiệu quả mong 

muốn, đặc biệt là trong việc dạy học sinh viết câu đúng ngữ pháp 

và viết câu hay, phù hợp với văn cảnh. 

- Chiều hướng phát triển: phát triển thêm nhiều cách viết câu 

hay, làm phong phú, giàu đẹp thêm cho tiếng Việt.  

 

27 Tiếng Việt 3 - Kiến thức: học phần này chủ yếu giúp sinh viên hiểu biết những 

khái niệm cơ bản của phong cách học, các phong cách chức năng, 

và các phương tiện, biện pháp tu từ của tiếng Việt và luật thơ Việt 

Nam. 

- Kĩ năng: có kĩ năng sử dụng thành thạo các phong cách chức 

năng, phân tích và sử dụng tốt các phương tiện và biện pháp tu từ 

tiếng Việt vào các hoạt động nói và viết hằng ngày, vào giảng dạy 

tiếng Việt cho học sinh tiểu học, kĩ năng phân tích các thể thơ 

thường gặp trong chương trình tiểu học.. 

- Thái độ, có thái độ yêu thích, trân trọng ngôn ngữ nói chung, 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc nói riêng. Từ đó có ý thức nói 

hay, viết đẹp, luôn trau dồi cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: biết cách nhìn nhận, ứng xử 

2 HK 4 -  Dự lớp 15 tiết LT + 15 tiết 

TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành 

+  Bài thi : tự luận, hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

với các hiện tượng sử dụng ngôn ngữ không đúng chuẩn, không 

hợp phong cách, luôn có ý thức giữ gìn và phát huy những cái hay 

cái đẹp của ngôn ngữ dân tộc, có ý thức làm giàu cho ngôn ngữ 

dân tộc. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: vận dụng 

những điều đã học được vào quá trình làm việc sau này như cách 

sử dụng các văn bản chức năng khác nhau, dùng các phương tiện 

và biện pháp tu từ một cách hiệu quả trong khi nói và viết, trong 

giảng dạy các các thể thơ có trong chương trình tiểu học.  

- Chiều hướng phát triển: phát triển thêm nhiều cách dùng ngôn 

ngữ mới lạ, làm phong phú. Giàu đẹp thêm cho tiếng Việt. 

28 Rèn kĩ năng sử 

dụng Tiếng Việt 

- Kiến thức: học phần này nhằm giúp sinh viên xác định được 

yêu cầu chung của việc đọc hiểu văn bản, cách phân tích, tóm tắt 

và tổng thuật văn bản; nắm được mục đích, kĩ năng, hình thức rèn 

luyện đọc của một bài Tập đọc cụ thể ở tiểu học theo từng thể loại 

văn bản; nắm được mục đích, mẫu chữ cái, chữ số, cách luyện tập 

kĩ năng viết chữ, viết chính tả cho học sinh tiểu học; nắm được 

yêu cầu chung của việc viết các loại văn bản: miêu tả, kể chuyện, 

tường thuật, viết thư và mục đích, yêu cầu và phương pháp rèn kĩ 

năng nghe, nói cho học sinh tiểu học. 

- Kỹ năng: giúp sinh viên có các kĩ năng sau: biết cách vận dụng 

các quy trình để đọc hiểu, phân tích, tóm tắt, tổng thuật văn bản; 

có kĩ năng đọc tốt để có thể đọc mẫu các bài tập đọc cho học sinh 

tiểu học; kĩ năng viết đúng mẫu, đúng chính tả, đẹp trên giấy kẻ ô 

li và trên bảng lớp để hướng dẫn học sinh viết và vận dụng những 

lí thuyết đã học về cách tạo lập một văn bản đúng theo yêu cầu 

của từng thể loại, đúng với phong cách mà văn bản yêu cầu để 

dạy tốt phân môn Tập làm văn ở tiểu học và có kĩ năng nghe, nói 

tốt để dạy cho học sinh tiểu học. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: yêu thích, trân trọng tiếng 

nói và chữ viết của dân tộc, có ý thức xây dựng và phát triển tiếng 

Việt ngày càng phong phú giàu đẹp. Tích cực rèn luyện kĩ năng 

2 HK 3 - Dự lớp 15 tiết LT + 15 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài LT * 3 

+  Bài thi : tự luận, hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thực hành tiếng Việt của bản thân để có thể vận dụng trong giảng 

dạy, trong hoạt động giao tiếp, trong sinh hoạt hàng ngày, rèn 

luyện bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh tiểu học đạt 

kết quả tốt. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: sau khi tốt 

nghiệp sinh viên có những hiểu biết đầy đủ về tiếng Việt để giúp 

cho công việc giảng dạy ở trường Tiểu học  đạt hiệu quả mong 

muốn, đặc biệt là trong việc dạy học sinh phát âm đúng, viết đúng 

chính tả. 

- Chiều hướng phát triển: phát triển thêm nhiều cách dùng ngôn 

ngữ mới lạ, làm phong phú, giàu đẹp thêm cho tiếng Việt. 

29 Văn học 2 - Kiến thức: Mục tiêu chủ yếu của học phần này là cung cấp 

những kiến thức cơ bản về nội dung môn lý luận văn học và văn 

học thiếu nhi cho sinh viên:   

+ Về môn nội dung Lý luận văn học: Đối tượng, nội dung và chức 

năng của văn học, hình tượng và nhân vật trong văn học, đề tài, 

chủ đề, kết cấu cốt truyện, đặc trưng cơ bản của thơ, truyện, kí 

kịch, Ngôn ngữ văn học. 

+ Về Văn học thiếu nhi Việt Nam: Khái quát về văn học thiếu 

nhi, giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu về văn học thiếu 

nhi Việt Nam.  

- Kỹ năng: Biết sử dụng các kiến thức lý luận đã học vào việc 

phân tích, bình giá các tác phẩm văn học, các vấn đề về văn học 

và dạy học ở tiểu học đạt hiệu quả.Bồi dưỡng cho sinh viên năng 

lực cảm thụ và phân tích tác phẩm văn học thiếu nhi, từ đó biết 

vận dụng các kỹ năng này vào việc dạy học các phân môn tập 

đọc, kể chuyện và làm văn ở tiểu học. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có tinh thần chủ động và 

sáng tạo trong việc sử dụng các kiến thức và kỹ năng về lý luận 

văn học vào việc dạy Tiếng Việt ở bậc tiểu học. Giúp cho sinh 

viên hiểu rằng những kiến thức về văn học thiếu nhi là kiến thức 

tối thiểu mà mỗi giáo viên tiểu học tương lai cần được chuẩn bị 

2 HK 3 +  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: Hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài *3 

+  Bài thi kết thúc học phần: tự 

luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

và tự tích lũy.     

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  Hiểu được vai 

trò, ý nghĩa của lý luận văn học, vai trò của văn học thiếu 

nhi…hình thành cho sinh viên một quan niệm đúng đắn, khoa học 

về văn học, làm nền tảng cho việc tiếp nhận văn học và các hoạt 

động văn hoá văn học sau này. 

- Chiều hướng phát triển: Học phần có vị trí quan trọng trong 

việc xử lý các vấn đề về nghiên cứu và thực hành văn học. Đóng 

góp tích cực vào công việc thực tế của sinh viên sau khi ra 

trường. 

Có thể vận dụng để nghiên cứu các vấn đề văn học trong lịch sử 

và các vấn đề văn học trong đời sống văn học đương đại. Có thể 

đi sâu nghiên cứu các vấn đề lý thuyết về lý luận văn học mà 

chưa ai nghiên cứu. Tham gia học các chuyên ngành về lý luận 

trên cấp độ sau đại học. 

30 Toán học 2 - Kiến thức: Nắm được tất cả  các khái niệm, tính chất về cấu 

trúc đại số. Tập số tự nhiên và các vấn đề liên quan. Tập số hữu tỷ 

và các vấn đề liên quan. 

- Kỹ năng: biết kiểm tra một tập hợp với phép toán là vị nhóm, 

nhóm, vành, trường. Thuần thục kỹ năng tìm ước chung lớn nhất, 

bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số tự nhiên, các dấu hiệu 

chia hết. Thực hành tốt các kỹ năng tính toán trên các tập hợp số 

tự nhiên, số hữu tỷ. 

- Chiều hướng phát triển: Từ đó, hình thành được một hệ kiến 

thức cơ sở, vững chắc để học tốt các học phần liên quan đến 

phương pháp dạy học toán ở tiểu học. 

2 HK 2 - Dự lớp 30 tiết LT  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT hệ số 3. 

+  Bài thi: tự luận, hệ số 6. 

 

31 Cơ sở tự nhiên và 

xã hội 1 

- Về mặt kiến thức: Vận dụng kiến thức cơ bản chuyên ngành 

Sinh học để nghiên cứu thực vật, động vật, sức khỏe giảng dạy 

chương trình Tự nhiên xã hội lớp 1, 2, 3 phần tự nhiên, con người 

và sức khỏe, chương trình Khoa học lớp 4, 5 phần khoa học, con 

người và sức khỏe, môi trường. Cung cấp những thông tin cơ bản 

nhất về đặc điểm, tính chất của một số chất, vật liệu, những dạng 

2 HK 3 - Dự lớp 25 tiết LT + 5 tiết 

TH/TL x 2. 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

năng lượng quen thuộc, gần gũi với đời sống của con người.  

- Về mặt kỹ năng: Biết ứng dụng các kĩ năng dạy học nhất là 

những kĩ năng đặc thù bộ môn. Biết chọn lựa, sử dụng các 

phương tiện và phương pháp dạy học thích hợp cho từng nội 

dung, từng lớp học nhất là phương pháp dạy học đặc thù bộ môn. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu bộ môn, yêu thiên 

nhiên. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Nắm nội dung 

kiến thức chương trình Tự nhiên xã hội lớp 1,2,3 và con người và 

sức khỏe lớp 1,2,3. Nắm được nội dung kiến thức Môn khoa học 

lớp 4,5 cụ thể là phần Khoa học lớp 4,5, Con người và sức khỏe 

lớp 4,5, Môi trường lớp 4,5. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn 

phương pháp dạy học dạy học các bộ môn nói trên. 

 

(1 bài LT * 2 + bài thảo luận)/3 

+  Bài thi : tự luận, hệ số 6 

 

 

32 Cơ sở tự nhiên và 

xã hội 2 

- Kiến thức:   

Phần lịch sử: cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về diễn 

trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến nay (2000) với những sự 

kiện nổi bật về quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước của dân 

tộc ta. 

Phần địa lý: học phần sẽ trang bị đến người học những thông tin 

cơ bản nhất để có thể giải thích, phân tích và nhận thức các hiện 

tượng, quy luật tự nhiên trên Trái đất. Giải thích được các hiện 

tượng thông thường về khí hậu và thủy văn ở nước ta và ở các 

châu lục. Nắm được khái quát về tình hình kinh tế - xã hôi ở các 

châu lục cũng như ở Việt Nam. 

Tham quan thực tế bộ môn: Giúp sinh viên có được những hiểu 

biết thực tiễn để bổ sung và hỗ trợ cho công tác dạy học sau này. 

Cụ thể như sau: 

+ Tìm hiểu thực tế một số di tích lịch sử để hiểu thêm về lịch sử 

Việt Nam; một số cấu trúc địa hình, khí hậu của một số địa danh, 

vùng miền để hiểu thêm về Địa lý tự nhiên Việt Nam hỗ trợ cho 

3 HK 4 - Đến lớp đầy đủ + tinh thần 

học tập: 10% 

- Tham gia thảo luận: 10% 

- Bài kiểm tra học kỳ: 20% 

- Thi kết thúc học phần tự luận 

60% 

- Thang điểm 10: điểm điều 

kiện 40% điểm, thi cuối kì 60%  

(quy ra: A, B ,C, D theo quy 

chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

việc dạy bộ môn Tự nhiên – Xã hội. 

+ Tìm hiểu về một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt 

Nam, những nét văn hóa đã được đưa vào các bài tập đọc trong 

chương trình Tiếng Việt tiểu học. 

+ Tìm hiểu một số làn điệu dân ca, điệu múa ở một số vùng miền 

để hỗ trợ cho công tác giảng dạy môn Âm nhạc.  

+ Tìm hiểu điêu khắc, trang trí ở nột số công trình kiến trúc hỗ trợ 

cho công tác giảng dạy Mỹ thuật. 

- Kỹ năng: Rèn luyện một số kỹ năng cần thiết cho người GV 

như: kĩ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động thực tiễn, kĩ năng 

hoạt động nhóm, kĩ năng quan sát, kĩ năng thu thập số liệu, kĩ 

năng viết báo cáo thu hoạch trong quá trình tham quan, thực tế. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

Giáo dục sinh viên truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, 

lòng tự hào dân tộc, ý thức tổ chức kỷ luật, tình yêu thiên nhiên, 

tình yêu quê hương hương đất nước, con người. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

+ Tham gia giảng dạy tại các trường Tiểu học trên toàn quốc 

+ Tham gia vào các chương trình đào tạo cán bộ quản lý. 

- Chiều hướng phát triển: Sau khi ra trường sinh viên có thể 

tham gia học chương trình đào tạo thạc sĩ sư phạm Tiểu học và 

tham gia vào công tác giảng dạy tại hầu hết các trường trong hệ 

thống giáo dục Việt Nam. 

33 Nhạc lí và hát – 

ngành Tiểu học 

- Về kiến thức: Giúp SV nắm được các kiến thức cơ bản về lí 

thuyết âm nhạc, cách vận dụng các kiến thức cơ bản đó vào một 

tác phẩm âm nhạc cụ thể.   

- Về kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng hát, hiểu được các kí hiệu 

âm nhạc trong một tác phẩm âm nhạc cụ thể, thực hành các kiểu 

gõ đệm thường dùng thông qua các bài hát tiểu học được chọn để 

thực hành  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp : Giúp cho SV hiểu nhạc, 

yêu nhạc, yêu ca hát và biết truyền cảm hứng âm nhạc cho học 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập thực hành, thảo 

luận nhóm 

- Điểm chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm kiểm tra thường xuyên : 

TBC các bài thực hành hệ số 3 

- Thi hết học phần : thực hành, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B, 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

sinh. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể giảng 

dạy âm nhạc ở những trường chưa có giáo viên chuyên âm nhạc. 

- Chiều hướng phát triển: Có thể tự tin hơn trong các hoạt động 

có liên quan đến âm nhạc như các sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt 

giao lưu, văn nghệ… 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

 

34 Mĩ thuật * Kiến thức 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản và phương pháp vẽ theo 

mẫu. 

- Thể hiện được một số mối liên hệ cơ bản giữa luật xa gần và bài 

vẽ theo mẫu. 

- Biết cách sử dụng một số chất liệu (chì, màu vẽ) trong bài vẽ 

theo mẫu. 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về trang trí, về vẽ tranh, tập 

nặn và tạo dáng, cách sử dụng màu vẽ, cách vẽ họa tiết, cách thực 

hiện bài trang trí cơ bản và bài trang trí ứng dụng đơn giản. 

* Kĩ năng 

- Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét, dựng hình, vẽ đậm nhạt. 

- Sử dụng được các chất liệu (chì, màu vẽ) để thực hiện bài vẽ 

theo mẫu. 

- Vẽ được các bài trong chương trình. 

- Rèn luyện các kĩ năng sử dụng màu, vẽ họa tiết, trang trí cơ bản 

và trang trí ứng dụng. Vẽ được các bài trang trí. 

* Thái độ 

- Có thị hiếu thẩm mỹ đúng đắn, biết cảm thụ cái đẹp về hình 

khối, đậm nhạt, màu sắc của vật mẫu trong bài vẽ. 

- Ý thức được vai trò, vị trí của môn vẽ theo mẫu trong việc dạy 

học mĩ thuật. 

- Yêu quí và trân trọng cái đẹp, có thị hiếu thẩm mĩ đúng đắn, yêu 

thích trang trí. 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập thực hành, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần: hệ số 1 

- Điểm kiểm tra thường xuyên: 

TBC các bài thực hành hệ số 3 

- Thi hết học phần: thực hành, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

35 Giáo dục môi 

trường 

-  Về kiến thức:  

+ Nắm được các vấn đề về sinh thái và môi trường toàn cầu. 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+  Phân tích được nội dung, phương pháp của giáo dục môi 

trường. 

+  Nắm được các nội dung cơ bản của giáo dục môi trường. 

+ Tích hợp được nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các 

môn học ở khối lớp tiểu học. 

-  Về kỹ năng  

+ Biết phân tích vấn đề, cách thức lồng ghép các nội dung giáo 

dục môi trường vào môn học. 

+ Biết tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giáo dục bảo vệ môi 

trường. 

+ Biết tổ chức các trò chơi nhằm GDMT cho học sinh tiểu học 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp :  

+ Thái độ yêu mến thiên nhiên, môi trường. 

+ Sinh viên trở thành tấm gương trong công tác giáo dục bảo vệ 

môi trường 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy tại các 

trường tiểu học nhằm giáo dục môi trường cho học sinh 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn các 

phương pháp GDMT. 

nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

 

 

36 Phương tiện kỹ 

thuật dạy học và 

ứng dụng CNTT 

trong dạy học Tiểu 

học 

- Về kiến thức: Học phần trang bị cho người học những kiến thức 

về cách sử dụng các phương tiện dạy học kỹ thuật đang được sử 

dụng rộng rãi và phổ biến hiện nay như: máy chiếu, máy in, máy 

chụp ảnh Kỹ thuật số, …; Kết thúc học phần người học có thể sử 

dụng các phần mềm ứng dụng: Microsoft PowerPoint, Violet,… 

để xây dựng các bài giảng, giáo án điện tử phục vụ cho việc dạy 

học. 

- Về kỹ năng: người học xây dựng được các bài giảng, giáo án 

điện tử phục vụ cho việc dạy học, sử dụng phối hợp các phương 

tiện kỹ thuật để đưa các bài giảng điện tử vào từng tiết dạy. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV có sự hiểu biết tốt 

về máy tính, về mạng thông tin và dữ liệu trên mạng thông tin.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: đây là môn học 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập. 

- Điểm chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 01 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: thi thực 

hành, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

rất cần đối với giáo viên dạy ở trường Tiểu học hiện nay; môn 

học giúp sinh viên có những kiến thức nền tảng cần thiết để soạn 

giảng giáo án điện tử đưa vào giảng dạy. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về lĩnh 

vực Tin học. 

37 Nhạc cụ 

(HP tự chọn) 

- Kiến thức: Hiểu biết cơ bản về đàn phím điện tử, cách thức tập 

và trình tấu một tác phẩm âm nhạc phổ thông 

- Kỹ năng: Học phần thực hành đàn phím điện tử sẽ rèn luyện các 

kỹ năng như : cách vỡ một tác phẩm âm nhạc, cách lựa chọn tiết 

điệu, lựa chọn các loại âm sắc một cách hợp lý phù hợp với nội 

dung tác phẩm âm nhạc, thể đàn được một số bài hát trong 

chương trình Âm nhạc ở Tiểu học để dạy cho học sinh hát. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp cho người học hiểu và 

yêu hơn bộ môn Âm nhạc từ đó đam mê và gắn bó suốt đời với 

nghề giáo viên Tiểu học của mình. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: ………….. 

- Chiều hướng phát triển: Qua học phần này, sinh viên có thể tự 

vỡ bài và tập đàn một số tác phẩm âm nhạc phổ thông ngoài 

chương trình học. 

2 HK 5  Dự lớp 6 tiết LT + 24 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

hệ số 3 

+  Bài thi: thực hành, hệ số 6 

 

38 Vẽ tranh 

(HP tự chọn) 

* Kiến thức 

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về trang trí, về vẽ tranh, tập 

nặn và tạo dáng, cách sử dụng màu vẽ, cách vẽ họa tiết, cách thực 

hiện bài trang trí cơ bản và bài trang trí ứng dụng đơn giản. 

- Hiểu một số hình thức bố cục tranh, nắm được phương pháp vẽ 

tranh, tập nặn và tạo dáng. Phân biệt được trang trí cơ bản và 

trang trí ứng dụng hiểu được giá trị nền Mĩ thuật cổ của dân tộc. 

* Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích tranh, sản phẩm tập nặn 

và tạo dáng. 

* Thái độ 

- Yêu quí và trân trọng cái đẹp, có thị hiếu thẩm mĩ đúng đắn, yêu 

thích trang trí, vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng, thể hiện thái độ nhiệt 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần và thái độ: 

hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: Trung bình 

cộng các bài tập thực hành hệ 

số 3 

- Thi hết học phần: thực hành, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tình, tích cực trong dạy - học  

39 Thủ công –Kỹ 

thuật 

(HP tự chọn) 

* Kiến thức: Xác định được mục tiêu, đặc điểm và các nhiệm vụ 

của phân môn Thủ công – Kĩ thuật ở Tiểu học. Xác định được các 

phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học và phương 

pháp đánh giá theo định hướng mới. 

* Kĩ năng: Thiết kế được bài học Thủ công – Kĩ thuật theo định 

hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Tổ chức dạy 

học được bài học Thủ công – Kĩ thuật ở Tiểu học theo định 

hướng mới. 

* Thái độ: Tin tưởng vào sự đổi mới phương pháp dạy học thủ 

công- Kĩ thuật. Sẵn sàng tham gia đổi mới phương pháp dạy học 

Thủ công – Kĩ thuật. 

2 HK 5 - Dự lớp 18 tiết LT + 12 tiết TH 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

TB các bài thực hành *3 

+  Bài thi: tự luận hoặc thực 

hành, hệ số 6 

40 Lí luận và  Phương 

pháp dạy học 

Tiếng Việt tiểu học 

1 

+Về kiến thức: 

Sinh viên phải nắm được các hiểu biết về: 

- Đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở 

tiểu học 

- Cơ sở khoa học của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. 

- Đặc điểm học sinh tiểu học trong quá trình chiếm lĩnh Tiếng 

Việt ở trường tiểu học. 

- Mục tiêu, nội dung chương trình, nguyên tắc, phương pháp dạy 

học tiếng Việt ở trường tiểu học. 

+Về Kĩ năng 

Sinh viên có các kĩ năng: 

- Kĩ năng tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của học sinh tiểu học. 

- Kĩ năng phân tích mục tiêu, tìm hiểu nội dung, chương trình, 

sách giáo khoa (SGK)  dạy tiếng Việt ở tiểu học. 

- Kĩ năng thiết kế bài dạy các phân môn tiếng Việt, tổ chức các 

hoạt động dạy học tiếng Việt 

- Kĩ năng phân tích đánh giá thực tế dạy học tiếng Việt ở tiểu học. 

+ Về Thái độ 

- Bồi dưỡng cho sinh viên tình cảm yêu quý tiếng mẹ đẻ. 

- Có ý thức rèn luyện năng lực tiếng mẹ đẻ cho học sinh. 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Yêu mến đồng cảm với học sinh tiểu học. 

41 Lí luận và phương 

pháp dạy học môn 

Tiếng Việt ở Tiểu 

học 2 

 

* Kiến thức:  

Sinh viên phải nắm được các hiểu biết về: 

- Vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Chính tả, Tập đọc, Tập 

làm văn, Kể chuyện ở tiểu học. 

- Cơ sở khoa học của phương pháp dạy học các phân môn Chính 

tả, Tập đọc, Tập làm văn, Kể chuyện ở tiểu học. 

- Nội dung chương trình, phương pháp dạy học các phân môn 

Chính tả, Tập đọc, Tập làm văn, Kể chuyện ở tiểu học. 

- Cách thức thiết kế bài học phân môn Chính tả, Tập đọc, Tập làm 

văn, Kể chuyện ở tiểu học. 

* Kĩ năng: 

Sinh viên có các kĩ năng: 

- Kĩ năng phân tích mục tiêu, nội dung, chương trình, sách giáo 

khoa các phân môn Chính tả, Tập đọc, Tập làm văn, Kể chuyện ở 

tiểu học. 

- Kĩ năng thiết kế bài dạy các phân môn Chính tả, Tập đọc, Tập 

làm văn, Kể chuyện ở tiểu học, tổ chức các hoạt động dạy học 

tiếng Việt. 

- Kĩ năng phân tích đánh giá thực tế dạy học Chính tả, Tập đọc, 

Tập làm văn, Kể chuyện ở tiểu học. 

* Thái độ: 

- Bồi dưỡng cho sinh viên tình cảm yêu quý tiếng mẹ đẻ. 

- Có ý thức rèn luyện năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ cho học sinh. 

- Có ý thức tự bồi dưỡng năng lực giảng dạy. 

- Yêu mến đồng cảm với học sinh tiểu học. 

 

3 

 

HK 6 

 

- Sinh viên tham gia dự lớp 45 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận/thực 

hành hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

42 Thực hành giải bài 

tập Tiếng Việt ở 

tiểu học 

* Kiến thức: Cung cấp các kiến thức về bài tập và hệ thống bài 

tập Tiếng Việt, các kiến thức liên quan về việc tổ chức thực hành 

bài tập Tiếng Việt cho học sinh tiểu học. 

* Kĩ năng:  

+ Kĩ năng tổ chức giải bài tập Tiếng Việt cho học sinh tiểu học. 

3 HK 7 - Dự lớp 12 tiết LT + 18 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Kĩ năng phát hiện lỗi của học sinh khi giải bài tập. 

+ Kĩ năng thiết kế bài tập Tiếng Việt theo đặc trưng phân môn. 

+ Kĩ năng phân tích, đánh giá kết quả học tập Tiếng Việt của học 

sinh thông qua bài tập. 

* Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có ý thức sử dụng bài tập 

Tiếng Việt làm phương tiện dạy học, có ý thức rèn luyện cho học 

sinh giải bài tập Tiếng Việt. 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành 

+  Bài thi : hệ số 6 

 

43 Lý luận và phương 

pháp dạy học môn 

Toán ở tiểu học 1 

* Kiến thức 

- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết đại cương về phương 

pháp dạy học Toán ở Tiểu học: mục tiêu, cấu trúc nội dung, 

chuẩn kiến thức và kĩ năng, hệ thống các phương pháp trong dạy 

học toán ở tiểu học, các hình thức và phương pháp kiểm tra đánh 

giá, cách sử dụng thiết bị trong dạy học toán ở Tiểu học. 

* Kĩ năng 

- Có kĩ năng phân tích chương trình môn Toán ở Tiểu học 

- Có kĩ năng lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức dạy 

học phù hợp trong dạy học môn Toán ở tiểu học nhằm phát huy 

tích tích cực của HS. 

- Có kĩ năng sử dụng các đồ dùng dạy học và hướng dẫn thực 

hành; có thể tự làm một số thiết bị dạy học môn Toán. 

- Có kĩ năng kiểm tra, đánh giá môn Toán ở Tiểu học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

+ Giáo sinh có lòng ham thích học phần “Phương pháp dạy học 

môn Toán 1”; nâng cao ý thức tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng về 

chuyên môn nghiệp vụ. Độc lập, năng động, sáng tạo trong công 

tác dạy học bộ môn. 

+ Giáo sinh có tình yêu nghề nghiệp. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy môn 

Toán ở tiểu học và quản lý quá trình giáo dục học sinh qua môn 

Toán. Cụ thể là: có thể phân tích chương trình và vận dụng một 

số phương pháp dạy học vào giảng dạy các nội dung môn Toán ở 

tiểu học. 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm, thực hành. 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Điểm quá trình: (điểm chuyên 

cần + điểm bài kiểm tra x3) : 4 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học. 

44 Lí luận và Phương 

pháp DH Toán ở 

tiểu học 2 

- Về kiến thức: Giáo sinh nắm được những tri thức cơ bản về nội 

dung và phương pháp dạy học các tuyến kiến thức trong môn 

Toán theo mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa, sách hướng 

dẫn giảng dạy đã được biên soạn theo mục tiêu ở tiểu học.  

- Về kĩ năng:  

+ Có kĩ năng thiết kế bài giảng, tổ chức các hoạt động học tập cho 

HS với sự hỗ trợ của các phương tiện dạy học theo tinh thần đổi 

mới phương pháp dạy học môn Toán. 

+ Có kĩ năng sử dụng các đồ dùng dạy học và hướng dẫn thực 

hành; có thể tự làm một số thiết bị dạy học môn Toán. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp :  

+ Giáo sinh có lòng ham thích học phần “Phương pháp dạy học 

môn Toán 2”; nâng cao ý thức tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng về 

chuyên môn nghiệp vụ. Độc lập, năng động, sáng tạo trong công 

tác dạy học bộ môn. 

+ Giáo sinh có tình yêu nghề nghiệp. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy môn 

Toán ở tiểu học và quản lý quá trình giáo dục học sinh qua môn 

Toán. Cụ thể là: có thể thiết kế bài dạy và tiến hành giảng dạy các 

nội dung môn Toán ở tiểu học và giám sát quá trình dạy học môn 

Toán ở tiểu học.  

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học. 

3 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp 45 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần và thái độ 

học tập: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì 

hoặc bài tập lớn: 2 bài hệ số 3 

- Điểm quá trình: (điểm chuyên 

cần + điểm trung bình các bài 

kiểm tra x3) : 4 

- Thi hết học phần: tự luận hoặc 

thực hành giảng, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

45 Thực hành giải 

toán có lời văn ở 

Tiểu học 

Kiến thức: 

- Có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc thực hành 

giải toán ở tiểu học; xác định rõ mục đích, ý nghĩa hoạt động thực 

hành giải toán ở tiểu học, xem đây là hoạt động không thể thiếu 

trong quá trình dạy học toán. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về lí luận thực hành giải toán ở tiểu 

học; Bản chất, ý nghĩa của quá trình thực hành giải toán ở tiểu 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm, thực hành. 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học; Cấu trúc của một bài toán và bài giải toán ở tiểu học. 

- Nhận thức đầy đủ về các dạng toán cơ bản, các phương pháp 

giải toán thường sử dụng trong giải toán ở tiểu học; quy trình giải 

bài toán có lời văn. Nắm vững hệ thống các dạng bài tập toán ở 

từng lớp theo phân phối chương trình môn Toán của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Có kiến thức về việc tổ chức hoạt động thực hành giải toán ở 

tiểu học; về những khó khăn và sai lầm phổ biến của học sinh khi 

giải toán; về kĩ thuật thiết kế bài toán phù hợp với mục đích, yêu 

cầu, nội dung và đối tượng học sinh. 

Kỹ năng: 

- Xác định mục tiêu và nội dung giải toán ở Tiểu học. 

- Viết lời giải, xác định phép tính giải và trình bày cấu trúc một 

bài giải hoàn chỉnh. 

- Có kĩ năng phân loại các dạng toán cơ bản trong chương trình 

môn Toán ở Tiểu học. 

- Biết cách áp dụng phương pháp giải của mỗi dạng toán cơ bản 

và nâng cao ở Tiểu học. 

- Khai thác việc giải bài toán ở tiểu học theo nhiều phương pháp 

giải khác nhau phù hợp với đặc điểm phát triển nhận thức của học 

sinh tiểu học. 

- Tổ chức các hoạt động dạy học giải toán ở Tiểu học; biết áp 

dụng quy trình giải toán vào việc hướng dẫn học sinh thực hành 

giải toán. 

- Đánh giá bài giải của học sinh một cách chuẩn xác, biết phân 

tích những lỗi sai của học sinh trong quá trình giải. 

- Biết thiết kế hệ thống bài  tập toán theo yêu cầu. 

Thái độ: 

- Chủ động trong quá trình tự học, tự rèn luyện để trang bị những 

kiến thức cần thiết về thực hành giải toán ở tiểu học. 

- Chuẩn bị cho mình những kiến thức cốt lõi, sẵn sàng đáp ứng 

việc tự học, tự nghiên cứu các dạng toán, các phương pháp giải 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

toán và quy trình giải toán để biết cách hệ thống hoá các dạng bài 

tập toán và áp dụng quy trình giải. 

- Linh hoạt, tự tin, chủ động trong việc chuẩn bị kiến thức và kĩ 

năng để tham gia hướng dẫn học sinh giải toán. Hứng thú và tích 

cực trong quá trình học tập. 

46 Lí luận và phương 

pháp dạy học các 

môn về Tự nhiên – 

Xã hội 1 

* Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức chung về lí luận 

dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội như: Lịch sử hình 

thành và phát triển các môn học về tự nhiên và xã hội; hình thành 

và phát triển các biểu tượng và khái niệm về tự nhiên và xã hội; 

các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và các phương tiện 

dạy học các môn về tự nhiên và xã hội; kiểm tra đánh giá trong 

các môn tự nhiên và xã hội. 

* Về kĩ năng: Hình thành cho sinh viên kĩ năng lựa chọn các 

phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy và cách kiểm 

tra đánh giá phù hợp với đặc trưng của từng môn học; có năng lực 

tự học. 

- Về thái độ: Tạo cho sinh viên sự say mê với các môn học về tự 

nhiên và xã hội. 

- Vị trí và khả năng công tác: Có khả năng vận dụng các kiến thức 

cơ bản về những vấn đề lí luận chung về dạy học các môn học về 

tự nhiên và xã hội vào việc thiết kế kế hoạch bài dạy và tổ chức 

dạy học các môn về tự nhiên và xã hội ở tiểu học: Tự nhiên – Xã 

hội (lớp 1, 2, 3), Khoa học (lớp 4, 5), Lịch sử và Địa lí (lớp 4, 5); 

có khả năng nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện và phát triển 

phương pháp dạy học các môn học. 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm, thực hành. 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

47 Lí luận và phương 

pháp dạy học các 

môn về Tự nhiên - 

Xã hội 2 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức về mục tiêu, 

chương trình, sách giáo khoa và hướng dẫn dạy học các môn học 

về tự nhiên và xã hội. 

- Về kĩ năng: Sinh viên có khả năng lập kế hoạch dạy học và tiến 

hành dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội theo tinh thần 

đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 

- Về thái độ: Tạo cho sinh viên lòng say mê với các môn học và 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp (tối 

thiểu 80% quỹ thời gian), làm 

bài tập, thảo luận, thực hành 

thiết kế giáo án và tập giảng. 

- Điểm chuyên cần: Hệ số 1 

- Điểm kiểm tra giữ học kì, 

hoặc làm bài tập lớn: 1 bài hệ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

việc giảng dạy các môn học về tự nhiên và xã hội. 

- Vị trí và khả năng công tác: Có khả năng tổ chức giảng dạy các 

môn về Tự nhiên và xã hội ở tiểu học: Tự nhiên – Xã hội (lớp 1, 

2, 3), Khoa học (lớp 4, 5), Lịch sử và Địa lí (lớp 4, 5); có khả 

năng nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện và phát triển phương 

pháp dạy học các môn học. 

số 3 

- Thi kết thúc học phần: Tự 

luận, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

48 Lí luận và phương 

pháp dạy học Đạo 

đức ở tiểu học 

- Về kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm được:  

+ Một số vấn đề cơ bản về đạo đức và giáo dục đạo đức cho học 

sinh tiểu học. 

+ Vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ của môn Đạo đức ở tiểu học; nội 

dung chương trình, đặc điểm các tài liệu dạy học môn Đạo đức ở 

tiểu học. 

+ Các phương pháp dạy học đặc trưng, các phương tiện, hình thức 

tổ chức dạy học và cách đánh giá kết quả môn học. 

- Về kĩ năng: Hình thành cho sinh viên các kĩ năng: 

+ Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ 

chức dạy học môn đạo đức và cách đánh giá kết quả học tập môn 

Đạo đức. 

+ Soạn giáo án, tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh theo 

tinh thần đổi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức ở tiểu học. 

- Về thái độ: Sinh viên ý thức được tầm quan trọng của dạy học 

môn Đạo đức cho học sinh tiểu học; Gương mẫu rèn luyện bản 

thân theo các chuẩn mực đạo đức để có thể làm tốt nhiệm vụ dạy 

học và giáo dục đạo đức cho học sinh. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng tổ 

chức dạy học môn Đạo đức và giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu 

học. 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp (tối 

thiểu 80% quỹ thời gian), thảo 

luận, thực hành thiết kế giáo án 

và tập giảng. 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: Hệ số 1 

- Điểm kiểm tra giữ học kì, 

hoặc làm bài tập lớn: 1 bài hệ 

số 3 

- Thi kết thúc học phần: Tự 

luận, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

 

49 Lí luận và phương 

pháp dạy học thủ 

công – kỹ thuật ở 

tiểu học 

- Kiến thức: Xác định được mục tiêu, đặc điểm và các nhiệm vụ 

của phân môn Thủ công – Kĩ thuật ở Tiểu học. Xác định được các 

phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học và phương 

pháp đánh giá theo định hướng mới. 

- Kĩ năng: Thiết kế được bài học Thủ công – Kĩ thuật theo định 

2 HK6 - Dự lớp 12 tiết LT + 18 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Tổ chức dạy 

học được bài học Thủ công – Kĩ thuật ở Tiểu học theo định 

hướng mới. 

- Thái độ: Tin tưởng vào sự đổi mới phương pháp dạy học thủ 

công- Kĩ thuật. Sẵn sàng tham gia đổi mới phương pháp dạy học 

Thủ công – Kĩ thuật. 

bài LT * 3 + TB các bài thực 

hành *3 

+  Bài thi : tự luận, hệ số 6 

50 Phương pháp dạy 

học Âm nhạc 

Về kiến thức: 

- Chương trình này giúp học sinh-Sinh viên (HS-SV) hiểu rõ 

được vai trò của môn học trong lĩnh vực phương pháp dạy học 

Âm nhạc. 

- Giúp HS-SV nắm vững được nội dung môn học trong lĩnh vực 

phương pháp dạy học Âm nhạc.  

Về kĩ năng: 

-Giúp HS-SV phát huy tính tự lập, sáng tạo trong việc nắm bắt 

những kỹ năng phương pháp dạy học âm nhạc, tiếp cận thực tế, từ 

đó ứng dụng tốt trong việc học tập cũng như soạn giảng và tập 

dạy. 

Về thái độ: 

-Mỗi cá nhân cần phát huy khả năng tìm tòi nghiên cứu, bên cạnh 

tiếp cận với tài liệu của giảng viên cung cấp và của giáo trình. 

-Trong hoạt động nhóm mỗi cá nhân phải phát huy tối đa tính tự 

lập, đóng góp ý kiến và kiến thức trong việc xây dựng chương 

trình, đề tài của nhóm. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm công 

tác quản lý, giảng dạy trong các trường tiểu học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn để học 

tập nâng cao hơn về bộ môn phương pháp GD Âm nhạc. 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc soạn giáo án: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

51 Phương pháp dạy 

học Mĩ thuật 

- Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức chủ yếu giúp sinh viên 

hoàn thành việc soạn giảng trong chương trình Mĩ thuật của tiểu 

học, biết làm đồ dùng dạy học và vận dụng những kỹ năng cơ bản 

vào viết, vẽ bảng. 

- Về kĩ năng: Rèn luyện và nâng cao phương pháp giảng dạy 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nhằm ứng dụng tốt vào việc giảng dạy tại trường tiểu học trong 

thời gian thực tập và giảng dạy sau này. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp : Khi giảng dạy bộ môn, sinh 

viên cảm nhận và hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của việc giảng 

dạy môn Mĩ thuật tại trường tiểu học nhằm giúp học sinh nâng 

cao nhận thức thẩm mĩ. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

tốt bộ môn Mĩ thuật thuộc chương trình tiểu học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học cao hơn theo chuyên 

ngành. 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn:  hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

52 Lí luận và phương 

pháp dạy học thể 

dục ở tiểu học 

 - Về kiến thức: Giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản về 

các nguyên tắc và phương pháp cụ thể trong dạy học thể dục, thấy 

được sự cần thiết việc giữ gìn sức khỏe và vệ sinh trong tập luyện 

thể dục thể thao. 

- Về kĩ năng: Thể hiện được nhiều phương pháp giảng dạy thích 

hợp với môn giáo dục thể chất ở trường tiểu học. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp : Giúp sinh viên có tình yêu 

và niềm say mê đối với môn học GDTC và nghề sư phạm.       - 

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Lập kế hoạch, giáo 

án chi tiết và tổ chức giảng dạy môn thể dục trong trường tiểu 

học. 

 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thực hành 

nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ). 

53 Lý luận và kỹ năng 

thực hành công tác 

Đội-Sao, hoạt động 

ngoài giờ lên lớp 

Về kiến thức:  

- Trang bị cho SV kiến thức cơ bản về lí luận công tác Đội TNTP 

và tổ chức hoạt động NGLL ở trường tiểu học. 

Về kỹ năng:  

- Biết thiết kế, tổ chức các hoạt động Đội - Sao và hoạt động 

NGLL ở trường tiểu học, qua đó góp phần giáo dục toàn diện 

nhân cách cho các em. 

- Biết phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục đội viên-học 

sinh. 

Về thái độ:  

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, thảo luận nhóm, thực hành 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Góp phần bồi dưỡng cho sinh viên lòng yêu nghề, mến trẻ, ý 

thức trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác giáo dục thể hệ trẻ. 

 

54 Giáo dục hòa nhập 

cho học sinh 

khuyết tật ở tiểu 

học 

- Về kiến thức: Nắm vững các kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật: 

khái niệm, phân loại, nguyên nhân, các đặc điểm của trẻ khuyết 

tật; giáo dục hòa nhập: khái niệm, tính tất yếu, quy trình giáo dục 

hòa nhập; dạy học hòa nhập; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

giáo dục hòa nhập. 

- Về kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng lập hồ sơ kế hoạch giáo dục cá 

nhân; kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp 

với nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật. Có khả năng ứng dụng 

phương pháp dạy học tích cực dưới nhiều hình thức khác nhau 

trong giáo dục hòa nhập. 

- Về thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục hòa nhập 

đối với sự phát triển của trẻ khuyết tật trong xã hội, từ đó có nhận 

thức đúng đắn về mô hình giáo dục  hòa nhập. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể thiết kế và 

tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục trong lớp hòa nhập có 

trẻ khuyết tật ở tiểu học. 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp (tối 

thiểu 80% quỹ thời gian), thảo 

luận, làm bài tập thực hành. 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: Hệ số 1 

- Điểm kiểm tra giữ học kì, 

hoặc làm bài tập lớn: 1 bài hệ 

số 3 

- Thi kết thúc học phần: Tự 

luận, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

55 Kĩ năng dạy học cơ 

bản 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Có những kiến thức cơ bản về hệ thống chữ viết 

tiếng Việt, những kiến thức về rèn viết chữ đẹp, về trình bày bảng 

lớp và kiến thức về các thao tác sư phạm giáo viên thường sử 

dụng trên lớp học như lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, ổn định tổ 

chức lớp học,…  

- Về kĩ năng: Hình thành, rèn luyện và phát triển hệ thống kĩ năng 

nghề nghiệp gắn liền với thực tiễn cấp tiểu học; bao gồm các kĩ 

năng sư phạm cơ bản như: kĩ năng viết chữ trên giấy, kĩ năng 

trình bày bảng, kĩ năng lắng nghe tích cực, kĩ năng đặt câu hỏi 

hỏi,... 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp :  

+ Hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp, chuẩn bị bước vào 

nghề. 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm, tự nghiên cứu tài liệu và 

tự rèn luyện theo nhóm.  

- Điểm chuyên cần và thái độ 

học tập: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Điểm quá trình: (điểm chuyên 

cần + điểm kiểm tra giữa kì x3) 

: 4 

- Thi hết học phần: thực hành, 

hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Có thói quen học đi đôi với hành. 

+ Có mong muốn phấn đấu trở thành giáo viên có phẩm chất và 

năng lực sư phạm tốt.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy ở tiểu 

học. Cụ thể là có khả năng viết chữ theo mẫu chữ hiện hành, trình 

bày bảng lớp theo mục tiêu tiết học và có kĩ năng thao tác thuần 

thục một tiết học trên lớp.  

- Chiều hướng phát triển: có khả năng tổ chức, rèn luyện cho HS 

tiểu học luyện viết chữ đẹp; hướng dẫn, hình thành kĩ năng đứng 

lớp cho những đối tượng có nhu cầu. 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

56 Dạy học tiếng việt 

cho HS dân tộc ở 

TH (Tự chọn) 

* Kiến thức 

Sinh viên phải nắm được các hiểu biết về: 

- Đặc điểm, điều kiện, môi trường, phương pháp đặc trưng về dạy 

học tiếng Việt cho học sinh dân tộc; cách dạy âm vần, dạy nghe – 

nói, dạy đọc, dạy viết văn, dạy tập viết tiếng Việt cho học sinh 

dân tộc. 

- Nắm vững các thao tác, biện pháp, hình thức để rèn các kĩ năng 

nghe, noi, đọc, viết tiếng Việt cho học sinh dân tộc. 

* Kĩ năng 

Sinh viên có các kĩ năng: 

- Kĩ năng thiết kế bài dạy và tổ chức các hoạt động dạy học tiếng 

Việt cho học sinh dân tộc 

- Xây dựng môi trường học tiếng Việt và sử dụng tốt các phương 

tiện hỗ trợ nhằm rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt cho học 

sinh dân tộc. 

* Thái độ 

- Sinh viên luôn có ý thức tìm tòi nhiều biện pháp để giúp học 

sinh dân tộc học tập tiếng Việt có hiệu quả. 

- Có ý thức rèn luyện năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh 

dân tộc. 

- Yêu mến, thương yêu, tôn trọng và đồng cảm với học sinh dân 

tộc. 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm, tự nghiên cứu tài liệu và 

tự rèn luyện theo nhóm.  

- Điểm chuyên cần và thái độ 

học tập: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Điểm quá trình: (điểm chuyên 

cần + điểm kiểm tra giữa kì x3) 

: 4 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Có ý thức về những nhu cầu và khó khăn của học sinh dân tộc 

trong học tiếng Việt để giúp các em vượt những khó khăn trong 

học tiếng Việt 

57 Dạy học lớp ghép 

ở TH 

(HP Tự chọn) 

* Kiến thức 

Sinh viên phải nắm được các hiểu biết về: 

- Đối tượng, nhiệm vụ, mục đích của việc dạy lớp ghép ở tiểu 

học. 

-Các hình thức tổ chức dạy học lớp ghép và các kỹ thuật dạy học 

lớp ghép. 

* Kĩ năng 

Sinh viên có các kĩ năng: 

- Kĩ năng thiết kế bài dạy và tổ chức các hoạt động dạy học lớp 

ghép 

- Tự làm các ĐDDH bằng vật liệu rẻ tiền, linh hoạt trong cách tổ 

chức dạy học ở lớp ghép. 

- Kĩ năng phân tích so sánh và thực hiện các bài tập, câu hỏi. 

* Thái độ 

- Có thái độ đúng đắn và cầu tiến trong quá trình học tập. 

- Ý thức trau dồi tay nghề và phấn đấu vươn lên trong học tập 

- Có ý thức trong vận dụng tri thức vào công tác giảng dạy. 

- Thể hiện sự tin tưởng và phấn đấu vươn lên trở thành giáo viên 

giỏi, linh hoạt trong các tổ chức hoạt động dạy học lớp ghép. 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm, tự nghiên cứu tài liệu và 

tự rèn luyện theo nhóm.  

- Điểm chuyên cần và thái độ 

học tập: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Điểm quá trình: (điểm chuyên 

cần + điểm kiểm tra giữa kì x3) 

: 4 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

58 Các phương pháp 

phát huy tính tích 

cực của học sinh 

qua môn Toán ở 

Tiểu học 

(HP tự chọn) 

Kiến thức 

- Hiếu được sự cần thiết và nắm vững định hướng đổi mới PPDH 

ở nước ta hiện nay. 

- Nắm vững các nội dung cụ thể về đổi mới PPDH nói chung và 

trong dạy học Toán ở tiểu học nói riêng. 

- Hiểu được nguồn gốc, bản chất và đặc điểm của tư tưởng dạy 

học lấy HS làm trung tâm. 

- Nắm vững bản chất và các đặc điểm của PPDH tíc cực. 

- Có hiểu biết căn bản về một số PPDH tích cực như: Khái niệm, 

đặc điểm, quy trình tổ chức dạy học và khả năng vận dụng vào 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

môn Toán ở tiểu học. 

- Nắm vững các xu hướng, ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng 

CNTT & TT trong dạy học Toán ở Tiểu học hiện nay. 

- Nắm vững các yêu cầu và quy trình thiết kế giáo án điện tử 

nhằm hỗ trợ dạy học Toán ở tiểu học. 

Kỹ năng 

- Biết vận dụng định hướng và nội dung đổi mới PPDH vào việc 

tổ chức hoạt động dạy học môn Toán ở tiểu học theo hướng phát 

huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS trong quá trình 

học tập. 

- Bước đầu biết cách vận dụng các đặc điểm của PPDH tích cực 

mà trước hết là khai thác các yếu tố tích cực trong các PPDH 

truyền thống nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo 

của HS trong dạy học môn Toán ở Tiểu học. 

- Bước đầu biết cách vận dụng và phối hợp các PPDH tích cực 

nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS tiểu 

học qua môn Toán. 

- Biết cách khai thác một số PMDH phổ biến nhằm hỗ trợ quá 

trình dạy học Toán ở tiểu học. 

- Biết thiết kế giáo án điện tử và thực hành dạy học đối với các 

loại bài dạy trong môn Toán ở tiểu học; hình thành kiến thức mới, 

thực hành luyện tập, Ôn tập hệ thống hoá kiến thức, kỹ năng. 

Thái độ 

- Tự giác, tích cực và chủ động trong học tập. 

- Có ý thức hợp tác cùng giải quyết nhiệm vụ học tập. 

- Tích cực tìm tòi, nghiên cứu và vận dụng nhằm nâng cao chất 

lượng dạy và học môn Toán ở tiểu học. 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

59 Thực hành phương 

pháp dạy học Toán 

ở tiểu học 

(HP tự chọn) 

Kiến thức: 

- Giúp giáo sinh biết các yêu cầu và hiểu chuẩn nghề nghiệp đặt 

ra cho GV khi thực hiện dạy học ở Tiểu học nói chung và dạy học 

môn Toán nói riêng. 

- Giúp giáo sinh biết mối quan hệ logic giữa nội dung dạy học 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Toán của các lớp.  

- Giúp giáo sinh biết ý nghĩa, tác dụng của việc thiết kế kế hoạch 

dạy học môn Toán ở TH. Nắm được cấu trúc của một kế hoạch 

dạy học. Nắm được cấu trúc hoạt động trong từng dạng bài cụ thể. 

- Giúp giáo sinh nắm được yêu cầu cơ bản và quy trình khi lựa 

chọn và thiết kế bổ sung hệ thống bài tập toán trong dạy học Toán 

ở TH. Nắm được kĩ thuật làm tăng, giảm độ khó của các bài tập. 

- Giúp giáo sinh nắm được một số khái niệm cơ bản về tình 

huống và tình huống dạy học trong môn toán ở TH. Nắm được 

một số yêu cầu cơ bản khi xử lí tình huống trong dạy học môn 

Toán ở TH.  

Kĩ năng: 

- Giúp giáo sinh phát triển kĩ năng thực hành phân tích chương 

trình, qua đó hiểu  rõ cấu trúc nội dung môn Toán ở Tiểu học. Từ 

đó có căn cứ để soạn kế hoạch dạy học theo hướng tích cực hoá 

người học. 

- Giúp giáo sinh, trên cơ sở các kĩ năng phân tích chương trình, 

phát triển kĩ năng thực hành thiết kế kế hoạch dạy học môn Toán 

theo đặc thù của từng loại bài học ở bậc Tiểu học. 

- Giúp giáo sinh phát triển kĩ năng thực hành lựa chọn và thiết kế 

bổ sung, nhằm phát triển hệ thống bài tập cho phù hợp đối tượng 

trong quá trình dạy học môn Toán ở Tiểu học. 

- Giúp giáo sinh phát triển kĩ năng thực hành phát hiện lỗi sai 

thường gặp của GV và của HS trong các tình huống dạy học điển 

hình về môn Toán ở Tiểu học. 

Thái độ: 

- Chủ động trong quá trình tự học, tự rèn luyện để trang bị những 

kiến thức cần thiết trong dạy học môn toán ở tiểu học. 

- Giáo sinh có tình yêu nghề nghiệp. 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

60 Các phép suy luận 

và chứng minh 

trong dạy học môn 

* Kiến thức: 

- Giáo sinh nắm vững các khái niệm: suy luận, chứng minh và 

nắm được các dạng suy luận và chứng minh trong toán học. 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Toán ở Tiểu học 

(HP tự chọn) 

- Giúp cho giáo sinh biết được một số phép suy luận và chứng 

minh thường dùng trong môn toán ở Tiểu học 

- Nắm được một số hình thức đặc biệt để trợ giúp suy luận và 

chứng minh trong việc dạy học giải toán số học, hình học và giải 

toán có lời văn ở Tiểu học. 

* Kĩ năng:  

- Rèn cho giáo sinh sử dụng chính xác và thành thạo các phép suy 

luận và chứng minh trong dạy học toán ở tiểu học. 

- Có kĩ năng phân loại được các phép suy luận và chứng minh 

thường dùng trong dạy học môn toán tiểu học. 

- Biết cách áp dụng các phép suy luận và chứng minh trong dạy 

học  các mạch kiến thức: Số học, hình học, giải toán có lời văn để 

phát triển khả năng suy luận và chứng minh cho học sinh Tiểu 

học qua môn Toán.  

* Thái độ: 

- Chuẩn bị cho mình những kiến thức cốt lõi, sẵn sàng đáp ứng 

việc tự học, tự nghiên cứu.Tích cực tìm tòi và vận dụng nhằm 

nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở tiểu học. 

- Linh hoạt, tự tin, chủ động trong việc chuẩn bị kiến thức và kĩ 

năng để tham gia hướng dẫn học sinh giải toán nhằm tạo hứng thú 

và và phát huy tính tích cực học tập của học sinh. 

 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

61 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

- Về kiến thức:  

Tiếp tục củng cố cho sinh viên những kiến thức Tiếng Anh cơ bản 

về ngữ pháp  đồng thời giới thiệu một số điểm ngữ pháp mới mà 

sinh viên chưa được học trong học phần tiếng Anh cơ bản. Trên 

hết, sinh viên sẽ được học nhiều từ vựng về chủ đề giáo dục chủ 

yếu là từ vựng về giáo dục tiểu học, sinh viên sẽ được làm quen 

với các thuật ngữ chuyên ngành xuyên suốt qua mỗi bài học từ 

phần ngữ pháp, đọc hiểu cho đến phần viết, nói …  

- Về kĩ năng:  

Giúp sinh viên tiếp tục rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 1 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm 

và tự luận, hệ số 6  

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

về chủ đề giáo dục. Cụ thể 

+ Nghe: có khả năng hiểu trong những tình huống giao tiếp thông 

thường hàng ngày với những dạng như nghe điền thông tin, nghe 

trả lời câu hỏi, nghe các bài hát để mở rộng vốn từ… 

+ Nói: sinh viên có thể học được cách đóng vai một đoạn hội 

thoại dựa vào nội dung được gợi ý; biết cách đặt câu hỏi liên quan 

đến chủ đề về giáo dục, nhà trường, học sinh… 

+ Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi đọc 

những bài có nội dung liên quan đến giáo dục tiểu học các kỹ 

năng của một giáo viên tiểu học; quản lý một lớp học tiểu học; 

đặc điểm của học sinh Tiểu học. 

+ Viết: Sinh viên có thể viết các câu ngắn từ các từ gợi ý, hay sắp 

xếp từ để tạo thành câu có nghĩa. Ngoài ra sinh viên có thể viết 

các câu đoạn văn ngắn về vấn đề dạy học tiểu học… 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp : giúp sinh viên có niềm đam 

mê với việc học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác, đồng thời tạo 

kiến thức nền để sinh viên có điều kiện mở rộng hơn sau này. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có được kiến thức 

cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành để sinh viên tìm hiểu các tài 

liệu liên quan đến ngành dạy của mình bằng tiếng Anh trong 

tương lai. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng đọc các tài liệu chuyên 

ngành bằng tiếng Anh sau này. 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

 

62 Rèn luyện NVSP 

thường xuyên 

+ Kiến thức 

Khẳng định và khắc sâu hệ thống kiến thức đã học về nghiệp vụ 

sư phạm như: Tâm lí học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học bộ 

môn bằng hoạt động thực hành thường xuyên.  

+  Kĩ năng 

Hình thành hệ thống kĩ năng nghề nghiệp gắn liền với thực tiễn 

cấp tiểu học; bao gồm các kĩ năng sư phạm cơ bản, các kĩ năng 

tiếp cận, tìm hiểu giáo dục tiểu học, các kĩ năng dạy học và giáo 

dục.  

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: thực hành, 

hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+  Thái độ 

- Hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp, chuẩn bị bước vào 

nghề 

- Có thói quen học đi đôi với hành 

- Có mong muốn phấn đấu trở thành giáo viên có phẩm chất và 

năng lực sư phạm tốt.  

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

63 Tâm lý học đại 

cương 

- Kiến thức 

Nắm được các kiến thức: Tâm lý học là một khoa học, bản chất 

hiện tượng tâm lý người, các phạm trù hoạt động, giao tiếp, nhân 

cách, ý thức, hoạt động nhận thức, tình cảm, ý chí và trí nhớ của 

con người. 

- Kỹ năng 

Vận dụng được các kiến thức tâm lý học đại cương để giải các bài 

tập thực hành tâm lý học, phân tích, giải thích các hiện tượng tâm 

lý theo quan điểm khoa học, vận dụng kiến thức vào việc học tập, 

rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và rèn luyện bản thân. 

- Thái độ  

Thể hiện sự yêu thích, coi trọng và hứng thú học tâm lý học, tăng 

thêm lòng yêu con người, yêu nghề, tự hào về nghề dạy học. 

2 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

64 Tâm lý học lứa 

tuổi và tâm lý học 

sư phạm 

- Kiến thức:  

Sau khi học xong học phần này sinh viên phải hiểu được một cách 

cơ bản và có hệ thống về các nội dung tri thức sau: 

Nắm được những vấn đề chung về sự phát triển tâm lý tuổi học 

sinh tiểu học, các đặc điểm tâm lý cơ bản, các hoạt động cơ bản 

của học sinh tiểu học, những nội dung cơ bản về tâm lý học dạy 

học và giáo dục ở tiểu học. 

- Kỹ năng:  

Vận dụng các kiến thức tâm lý học để tìm hiểu tâm lý học sinh 

tiểu học, vận dụng kiến thức, kĩ năng về tâm lý học lứa tuổi, tâm 

lý học sư phạm để tổ chức dạy học và giáo dục học sinh có hiệu 

quả. 

- Thái độ:  

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Tăng thêm lòng yêu trẻ, yêu nghề dạy học nói chung, dạy học và 

giáo dục học sinh tiểu học nói riêng, coi trọng việc hình thành và 

hoàn thiện nhân cách người giáo viên tiểu học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Giáo sinh hình thành và hoàn thiện tay nghề, có chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm vững chắc, vững vàng trên bục giảng và trong 

công tác giáo dục, đạo tạo học sinh tiểu học. 

Có khả năng tìm hiểu, nắm bắt tâm lý học sinh tiểu học; Có khả 

năng vận dụng kiến thức tâm lý học để tổ chức quá trình dạy học, 

giáo dục nhân cách toàn vẹn cho học sinh tiểu học.  

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng tiếp tục nghiên cứu Tâm 

lý học, vận dụng kiến thức Tâm lý học một cách hiệu quả trong 

công tác giáo dục, đạo tạo học sinh tiểu học; từng bước hoàn 

thiện và nâng cao nghiệp vụ sư phạm, uy tín sư phạm của bản 

thân. 

65 Những vấn đề 

chung của giáo dục 

tiểu học 

+ Về kiến thức:  

Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại, tiếp 

cận được xu thế đổi mới của Giáo dục học làm cơ sở lý luận cho 

việc tiếp tục nghiên cứu, học tập các học phần có liên quan. 

Việc nắm bắt các kiến thức về giáo dục học là cơ sở chỉ đạo đúng 

đắn, khoa học của QTGD trong thực tiễn giúp người giáo viên 

biết tổ chức khoa học cuộc sống và giúp người học hình thành 

đúng đắn các phẩm chất nhân cách của người công dân, góp phần 

hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của mình và tham gia vào các 

hoạt động giáo dục có hiệu quả. 

+ Về kỹ năng:  

Vận dụng những hiểu biết chung về Giáo dục học để định hướng, 

giải thích và xử lý các vấn đề cơ bản trong dạy học và giáo dục 

thông qua các hoạt động giáo dục trong nhà trường cũng như 

trong những điều kiện cụ thể, sẵn sàng tham gia vào hoạt động 

giáo dục và dạy học. 

+ Về thái độ:  

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Có cách nhìn đúng đắn về khoa học giáo dục; thấy được vai trò 

quan trọng của giáo dục trong đời sống xã hội từ đó có tinh thần 

và trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có 

ý thức trong việc tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện tay nghề, không 

ngừng nâng cao năng lực sư phạm cho bản thân. 

Hình thành hứng thú tích cực với khoa học giáo dục và công tác 

giáo dục. 

66 Lý luận dạy học và 

Lý luận giáo dục 

tiểu học 

+ Về kiến thức:  

Nắm vững các khái niệm, phạm trù cơ bản của lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục (GD). Nắm được các đặc điểm cơ bản của hoạt 

động dạy học và hoạt động GD ở trường Tiểu học; các chủ trương 

của Đảng và Nhà nước đối với việc đổi mới giáo dục tiểu học; 

vận dụng vào việc đổi mới phương pháp DH và hình thức tổ chức 

DH và GD ở trường Tiểu học hiện nay. 

+ Về kỹ năng: 

Có kỹ năng vận dụng những kiến thức lý luận dạy học và lý luận 

GD vào việc rèn luyện các kỹ năng dạy học, Kỹ năng GD ở 

trường Tiểu học; kỹ năng tổ chức HĐ dạy học, kỹ năng kiểm tra 

đánh giá kết quả hoạt động DH và GD ở trường Tiểu học. 

+ Về thái độ: 

Tạo hứng thú cho SV trong quá trình học tập để SV có niềm tin 

vào nghề dạy học của mình.  

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

67 Kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập ở 

tiểu học 

- Về kiến thức:  

+ Nắm vững khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá, nguyên tắc, 

nội dung và kĩ thuật đánh giá kết quả học tập ở tiểu học 

+ Tiếp cận những văn bản của bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

về việc đánh giá đối với cấp tiểu học.  

- Về kĩ năng:  

+  Có kĩ năng cơ bản trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

ở tiểu học như: ra đề, soạn bài tập, xây dựng câu trắc nghiệm, 

chấm bài, nhận xét, ghi điểm.  

+ Biết cách thành lập hồ sơ, tính điểm tổng hợp, ghi nhận xét về 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm, tự nghiên cứu tài liệu 

học tập.  

- Điểm chuyên cần và thái độ 

học tập: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Điểm quá trình: (điểm chuyên 

cần + điểm trung bình các bài 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học lực và hạnh kiểm của học sinh 

+ Rèn kĩ năng theo dõi, quan sát hành vi của học sinh trong học 

tập và sinh hoạt tập thể 

+ Biết cách xếp loại học lực, hạnh kiểm, ghi học bạ 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

+ Trân trọng kết quả học tập của HS, theo dõi các hoạt động đánh 

giá ở tiểu học một cách hệ thống, khoa học 

+ Khách quan, công bằng, đúng mực trong việc đánh giá kết quả 

học tập của HS  

+ Tích đấu tranh phê phán những biểu hiện, hành vi tiêu cực trong 

lĩnh vực kiểm tra, thi cử ở trường tiểu học nói riêng và xã hội nói 

chung 

+ Nghiêm túc, trung thực trong quá trình học tập và thi cử ở 

trường trong thời gian đang học tập.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Tham gia công 

tác đánh giá kết quả học tập ở tiểu học. Cụ thể là: tiến hành nhận 

xét, đánh giá trên lớp học; xây dựng đề kiểm tra, đáp án, biểu 

điểm của các môn học giảng dạy ở tiểu học.  

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.  

kiểm tra x3) : 4 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

68 Thực tập sư phạm 

1 

- Về kiến thức: Học phần này bước đầu giúp sinh viên tìm hiểu và 

nắm được một cách tổng quan về ngành giáo dục Tiểu học: chiến 

lược phát triển Giáo dục tiểu học; hệ thống tổ chức; … 

- Về kỹ năng: Bước đầu hình thành kỹ năng quan sát, nắm bắt các 

hoạt động ở trường tiểu học. Biết được nhiệm vụ của người giáo 

viên tiểu học. 

- Về thái độ: Hình thành thái độ đúng đắn và có tình cảm yêu quý 

nghề giáo viên tiểu học. 

2 HK 6 - Đánh giá mức độ chuyên cần, 

thái độ tích cực: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thực hành: hệ 

số 3 

- Kết quả thực tập: hệ số 6 

69 Thực tập sư phạm 

2 

- Về kiến thức: Giúp sinh viên có điều kiện vận dụng những kiến 

thức đã học vào thực tiễn Giáo dục tiểu học: Lập kế hoạch, thiết 

kế bài giảng, giáo án điện tử, giáo dục, giảng dạy, hướng dẫn tổ 

chức các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

4 HK 8 - Thực tập công tác giảng dạy: 

hệ số 2. 

- Thực tập các hoạt động (góc, 

ngoài trời): hệ số 1. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Tiếp cận, xử lý và vận dụng linh hoạt những thông tin khoa học 

mới của ngành học vào hoạt động thực tiễn của Giáo dục Tiểu 

học; Sử dụng tốt các phương tiện phục vụ cho hoạt động giảng 

dạy và giáo dục trong nhà trường. 

- Về kỹ năng: Củng cố và rèn luyện các kỹ năng cần thiết của 

người giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp. 

- Về thái độ: Nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất nghề 

nghiệp, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để 

trở thành người giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp. 

- Thực tập công tác giáo dục: hệ 

số 1. 

- Kết quả cuối đợt thực tập: hệ 

số 6. 

70 Khóa luận tốt 

nghiệp 

- Sinh viên đi sâu nghiên cứu một số lĩnh vực của ngành học. 

- Cơ sở, tiền đề để sinh viên tiếp cận với công tác NCKH. 

- Đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 

- Phát huy được năng lực tự học tập, tự nghiên cứu trong sinh 

viên. 

7 HK 8 - Sinh viên tiến hành bảo vệ đề 

cương chi tiết từ đầu năm học. 

- Sinh viên thực hiện NCKH 

với đề tài đã chọn trong cả năm 

học. 

- Sinh viên báo cáo kết quả đề 

tài đã thực hiện trước 02 CB 

chấm. 

71 Lí luận và phương 

pháp dạy học 

Tiếng Việt ở Tiểu 

học chuyên sâu 

Kiến thức:  

- Cung cấp cho sinh viên những căn cứ, cơ sở khoa học, ý nghĩa, 

những định hướng, nhiệm vụ của việc bồi dưỡng học sinh giỏi 

tiếng Việt, có hiểu biết về nội dung và phương pháp bồi dưỡng  

học sinh giỏi tiếng Việt ở tiểu học, cách xây dựng bài tập tiếng 

Việt để bồi dưỡng học sinh giỏi tiểu học. 

Kĩ năng: 

- Rèn kĩ năng tiếng Việt cần bồi dưỡng cho học sinh giỏi, kĩ năng 

xác định nội dung và phương pháp để bồi dưỡng học sinh giỏi 

phù hợp với từng đối tượng, kĩ xây dựng bài tập, kĩ năng tổ chức 

bồi dưỡng, kĩ năng ra đề và kĩ năng tổ chức trò chơi tiếng Việt 

nhằm gây hứng thú cho học sinh. 

Thái độ: 

Bồi dưỡng cho sinh viên tình cảm, thái độ: 

- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực tiếng Việt, 

3 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp 45 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

khả năng tư duy nghệ thuật, yêu quý tiếng mẹ đẻ, có lòng say mê 

văn học, không hờ hửng trước vẻ đẹp của ngôn từ. 

- Có ý thức rèn luyện năng lực tiếng Việt cho học sinh. 

- Yêu mến, thương yêu, tôn trọng và đồng cảm với học sinh tiểu 

học. 

72 Lí luận và phương 

pháp dạy học Toán 

ở Tiểu học chuyên 

sâu 

- Về kiến thức:  

+ Có những kiến thức cơ bản về bồi dưỡng HS giỏi môn Toán ở 

tiểu học như mục đích, ý nghĩa của việc bồi dưỡng HS giỏi môn 

Toán; biểu hiện của HS có năng khiếu toán; vai trò hình thành và 

phát triển tư duy cho HS thông qua môn Toán. 

+ Hệ thống hóa các dạng toán nâng cao ở tiểu học và các phương 

pháp giải toán đặc thù tương ứng.  

+ Có kiến thức về một số phương pháp, kĩ thuật tổ chức bồi 

dưỡng HS giỏi Toán ở tiểu học.  

- Về kĩ năng:  

+ Biết tiếp cận nội dung bồi dưỡng HS giỏi môn Toán ở tiểu học.  

+ Phân dạng được các bài tập toán nâng cao ở tiểu học.  

+ Tổ chức hoạt động bồi dưỡng HS giỏi Toán ở tiểu học.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp :  

+ Giáo sinh chủ động học tập phần “Bồi dưỡng học sinh giỏi 

Toán ở tiểu học”; có ý thức tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng về 

chuyên môn nghiệp vụ. 

+ Tích cực vận dụng kiến thức về bồi dưỡng HS giỏi môn Toán 

vào việc lập kế hoạch và thiết kế bài tập toán phục vụ bồi dưỡng 

HS giỏi.  

+ Giáo sinh có tình yêu nghề nghiệp. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy  bồi 

dưỡng HS giỏi môn Toán ở tiểu học. Cụ thể là: có thể chọn nội 

dung dạy học, thiết kế bài dạy và tiến hành giảng dạy các nội 

dung toán nâng cao ở tiểu học.  

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

phương pháp bồi dưỡng HS giỏi môn Toán ở tiểu học. 

2 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết, làm bài tập, thảo luận 

nhóm và tự nghiên cứu tài liệu.  

- Điểm chuyên cần và thái độ 

học tập: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Điểm quá trình: (điểm chuyên 

cần + điểm trung bình các bài 

kiểm tra x3) : 4 (40%) 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 (60%) 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

73 Lí luận và phương 

pháp dạy học các 

môn TN&XH ở 

tiểu học chuyên 

sâu 

- Về kiến thức: Giúp sinh viên xác định và phân biệt được những 

khái niệm cơ bản về môi trường, các khoa học về môi trường, 

giáo dục môi trường; xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung 

giáo dục môi trường trong trường Tiểu học; xác định được sự cần 

thiết phải tích hợp giáo dục môi trường trong chương trình học 

tập ở trường học; xác định được các phương pháp và hình thức tổ 

chức giáo dục môi trường thông qua các môn học về tự nhiên và 

xã hội cũng như các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

các bài học có tích hợp nội dung giáo dục môi trường. 

- Về kĩ năng: Có kĩ năng xác định và phân tích được nội dung 

giáo dục môi trường cần tích hợp vào từng môn học: Tự nhiên và 

Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí; xây dựng kế hoạch bài học 

có tích hợp nội dung giáo dục môi trường; nhận xét, đánh giá và 

dạy bài học có tích hợp nội dung giáo dục môi trường. 

- Về thái độ: Quan tâm đến công tác bảo vệ và giáo dục môi 

trường; tích cực và chủ động tích hợp nội dung giáo dục môi 

trường vào các bài dạy của các môn về tự nhiên và xã hội; sáng 

tạo và tự tin trong việc lựa chọn phương pháp và hình thức tổ 

chức dạy học mang lại hiệu quả cao trong giáo dục môi trường và 

trong dạy học các môn về tự nhiên và xã hội. 

2 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp (tối 

thiểu 80% quỹ thời gian), làm 

bài tập, thảo luận, thực hành. 

- Điểm chuyên cần: Hệ số 1 

- Điểm kiểm tra giữ học kì, 

hoặc làm bài tập lớn: 1 bài hệ 

số 3 

- Thi kết thúc học phần: Tự 

luận, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

74 Kĩ thuật dạy học ở 

tiểu học 

- Về kiến thức:  

Người học có được những tri thức cơ bản về yêu cầu của dạy học, 

các kĩ thuật tổ chức hoạt động dạy và học. Cụ thể là: 

+ Quan niệm về dạy học; bản chất, quy luật, nguyên tắc tổ chức 

hoạt động dạy học; các lí thuyết dạy học. 

+ Các kĩ thuật dạy học vi mô trong dạy học ở tiểu học như: kĩ 

thuật sử dụng câu hỏi; kĩ thuật khai thác và sử dụng các phương 

tiện trên lớp học như phương tiện dạy học, phương tiện kĩ thuật, 

các phần mềm và học liệu điện tử, lời nói của giáo viên, trình bày 

bảng của giáo viên; kĩ thuật ghép nhóm học sinh và tổ chức dạy 

học trên lớp; kĩ thuật sử dụng trò chơi học tập trong dạy học; kĩ 

thuật soạn giảng một số loại bài lên lớp. 

2 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần và thái độ 

học tập: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Điểm quá trình: (điểm chuyên 

cần + bài kiểm tra hệ số 3 x3) : 

4 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Kĩ thuật hướng dẫn, tổ chức để học sinh có được phương pháp 

học và định hướng việc tự học 

- Về kĩ năng:  

+ Có kĩ năng sử dụng các kĩ thuật vi mô trong quá trình dạy học ở 

tiểu học. 

+ Có kĩ năng tổ chức, hướng dẫn để học sinh tiểu học có phương 

pháp học và phương pháp tự học. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

+ Người học có lòng ham thích học phần “Kĩ thuật dạy học ở tiểu 

học”; nâng cao ý thức tự học tập, rèn luyện, bồi dưỡng về chuyên 

môn nghiệp vụ. Độc lập, năng động, sáng tạo trong công tác dạy 

học bộ môn. 

+ Người học có trách nhiệm và có tình yêu nghề nghiệp. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy ở 

tiểu học và quản lý quá trình giáo dục học sinh. Cụ thể là: có thể 

thiết kế các hoạt động dạy học, tổ chức giảng dạy các nội dung ở 

tiểu học và giám sát quá trình dạy học ở tiểu học.  

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

phương pháp dạy học ở tiểu học. 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

 

 

 

2. NGÀNH ĐHSP NGỮ VĂN 

 

1.  Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

- Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

{45} HK 1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố 

quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức 

và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN; 

- Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn 

học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

2.  Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp sinh viên 

nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu 

tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng 

vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh phi 

truyền thống. 

- Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược 

"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo 

{30} HK 1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

- Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.  

3.  Học phần III: 

Quân sự chung 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây 

dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân 

sự bảo vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết 

đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong 

quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa 

hình quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng 

vũ khí công nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

- Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh hoạt 

các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học tập, 

chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{30} HK 2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

4.  Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật. 

- Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự 

cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, biết vận 

{60} HK 2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Thực hành bắn 

súng. 

5.  Giáo dục thể chất 1 - Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên 

biết được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa 

chấn thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong 

rèn luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách 

giữ vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập 

luyện. 

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6.  Giáo dục thể chất 2 - Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế 

cơ bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát 

triển chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số 

môn như : Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ 

bản của xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), 

để rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn 

luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người 

tập. 

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7.  Giáo dục thể chất 3 - Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 
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- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8.  Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 

tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

9.  Triết học Mác – 

Lênin 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

b. Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

- Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học. 

c. Về thái độ đạo đức: 

- Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp 

trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn những suy 

nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai trái. 

d. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

03 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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và các sai lầm khác. 

10.  Kinh tế chính trị 1.Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

- Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

- Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

02 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

11.  Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

02 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

12.  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng:  

+ Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư duy và kỹ 

năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý luận và thực 

tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ:  

+ Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự 

phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào chế độ chính 

trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh viên về ý chí và 

hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của cách mạng. 

02 HK4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

13.  Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kahngs chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

02 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

14.  Pháp luật đại 

cương 

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản 

trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

- Kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của gia 

đình và xã hội.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giáo dục cho sinh viên ý thức 

tôn trọng, tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

15.  Ngoại ngữ không 

chuyên  1 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp đọc hiểu, nghe hiểu, 

nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ 

tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong 

các tình huống giao tiếp mang tính nghi lễ hoặc thông thường như 

các hoạt động thường ngày, các dự định, cách ứng xử ở các bữa 

tiệc, các luật về trò chơi, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các thông 

tin chuyên ngành y khoa, nghe kể chuyện thông qua các dạng 

nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - chọn câu trả lời đúng. 

+Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như so sánh cách dùng quỹ thời gian giữa năm này với năm khác, 

những điều thích và không thích, những dự định, tính cách con 

người, những mơ ước, những chi phí trong một tháng học, những 

quyết định trước nhiều sự việc cần chọn lựa, những điều nên và 

3 HK1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 2 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6  

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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không nên làm. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và câu hỏi, đọc - chọn 

câu trả lời. 

+ Viết: Sinh viên có thể miêu tả nơi sống, phong cảnh, viết thư 

hỏi thông tin về một vấn đề, viết những lời khuyên cho các tình 

huống khác nhau. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp sinh viên có niềm đam mê với việc 

học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

16.  Ngoại ngữ  không 

chuyên 2 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp đọc hiểu, nghe hiểu, 

nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ 

tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong 

các tình huống giao tiếp mang tính nghi lễ hoặc thông thường như 

các hoạt động thường ngày, các dự định, cách ứng xử ở các bữa 

tiệc, các luật về trò chơi, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các thông 

tin chuyên ngành y khoa, nghe kể chuyện thông qua các dạng 

nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - chọn câu trả lời đúng. 

+Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như so sánh cách dùng quỹ thời gian giữa năm này với năm khác, 

những điều thích và không thích, những dự định, tính cách con 

người, những mơ ước, những chi phí trong một tháng học, những 

quyết định trước nhiều sự việc cần chọn lựa, những điều nên và 

2 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 1 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

không nên làm. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và câu hỏi, đọc - chọn 

câu trả lời. 

+ Viết: Sinh viên có thể miêu tả nơi sống, phong cảnh, viết thư 

hỏi thông tin về một vấn đề, viết những lời khuyên cho các tình 

huống khác nhau. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp sinh viên có niềm đam mê với việc 

học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

17.  Ngoại ngữ  không 

chuyên  3 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói. 

- Về kĩ năng: Sinh viên nắm vững cách sử dụng thì hiện tại hoàn 

thành với for và since, phân biệt thì hiện tại hoàn thành với thì 

quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, câu bị động, lời nói gián tiếp, 

cách dùng của động từ used to, something, anything, nothing, too, 

not enough, cấu trúc so/neither + trợ động từ. Ngoài ra, sinh viên 

được cung cấp thêm vốn từ vựng như trạng từ, cụm động từ, tính 

từ tận cùng bằng –ed và –ing…liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu, nghe hiểu và phần từ vựng ở 

mỗi bài đọc. 

- Về kỹ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại ngắn và 

dài gồm các nội dung nói về nỗi sợ, các sự kiện, các chương trình 

văn hoá, các vấn đề ở học đường, các phát minh thông qua các 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 1 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

dạng nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - đoán nội dung. 

+ Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề như 

những thói quen trong quá khứ, tần suất làm việc cho mỗi công 

việc thường ngày, những điều phải thực hiện trong cuộc sống và 

những khả năng của bản thân trong các lĩnh vực khác nhau. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn có độ dài dài hơn 

so với các bài đọc ở chương trình Ngoại ngữ 1 và 2 thông qua các 

dạng bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - đoán từ.  

+ Viết: Sinh viên có thể viết về những thói quen trong quá khứ, 

khả năng của bản thân, những điều phải làm và không được làm. 

Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể viết các 

đoạn văn ngắn hoặc các bài luận có độ dài tương đối về các vấn 

đề văn hóa, xã hội. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp sinh viên có niềm đam mê với việc 

học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

18.  Tin học căn bản - Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông. 

- Về kĩ năng: Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần 

vào việc quản lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và 

trao đổi thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha 

trình diễn.  

- Về thái độ đạo đức: Giúp người học hiểu biết và có thái độ đúng 

đắn về vị trí vai trò của máy vi tính, công nghệ thông tin trong 

công việc cá nhân và xã hội. 

3 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập. 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ 

19.  Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Môn học phương pháp nghiên cứu khoa học (nội dung nghiên 

cứu) là nền tảng để trang bị cho  sinh viên tiếp cận nghiên cứu 

khoa học.  

2 HK2 Lý thuyết: 15giờ;  

Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ;  

Kiểm tra,: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

20.  Quản lý HCNN và 

QL ngành GD-ĐT 

- Nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở 

Việt Nam, những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC 

hiện nay. 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành 

chính nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Trình bày được nội dung, quy trình hoạt động quản lí hành 

chính nhà nước, công cụ, hình thức và phương pháp quản lý hành 

chính nhà nước.  

- Phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

hành chính nhà nước. 

- Trình bày được các khái niệm và những vấn đề liên quan đến 

công chức, công vụ; cơ sở pháp lý và sự cần thiết của Luật cán 

bộ, công chức 2008. 

- Nắm vững đường lối, quan điểm về giáo dục và đào tạo của 

Đảng và Nhà nước Tổng hợp được tinh hình giáo dục hiện nay 

của Việt Nam – những nguyên nhan của thành tựu và hạn chế của 

giáo dục; mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục. 

- Hiểu và nắm chắc luật giáo dục, Điều lệ trường trung học. 

2 HK8 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra : 2 giờ. 

- Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn:  hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

21.  Cở sở văn hóa Việt 

Nam 

- Nội dung học phần cung cấp cho người học những khái niệm 

chung nhất về văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Hệ thống các 

thành tố cơ bản của VHVN và những đặc trưng của chúng. 

2 HK1 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

22.  Mỹ học đại cương - Nội dung học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản về mỹ 

học như: khái niệm về mỹ học, những tư tưởng cơ bản trong lịch 

sử mỹ học, những khái niệm thuộc về chủ thể thẩm mỹ (hoạt 

động thẩm mỹ, ý thức thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ, lý tưởng thẩm 

mỹ, khoái cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ), những phạm trù thẩm 

mỹ cơ bản của mỹ học (cái đẹp, cái cao cả, cái bi, cái hài…) vấn 

đề cái đẹp trong cuộc sống và trong nghệ thuật, trang bị cho sinh 

2 HK2 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

viên những kỹ năng cảm thụ, đánh giá, phân tích một tác phẩm 

nghệ thuật trước hết là tác phẩm văn học 

23.  Dẫn luận ngôn ngữ - Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bản 

chất xã hội, bản chất tín hiệu, chức năng giao tiếp, thể hiện tư duy 

của ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ; đồng thời, cung cấp 

những kiến thức về từng bộ phận thuộc bình diện cấu trúc hoặc 

bình diện sử dụng của ngôn ngữ như: ngữ âm, hình thái, cú pháp, 

ngữ nghĩa, ngữ dụng… 

2 HK1 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

24.  Xã hội học đại 

cương 

- Xã hội học đại cương cung cấp cho SV nhãn quan khi nhìn nhận 

các sự kiện, hiện tượng trong xã hội; cung cấp cho sinh viên một 

cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về xã hội học, bao gốm: 

đối tượng, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của xã 

hội học, các khái niệm, phạm trù và nguyên lý cơ bản xã hội học, 

các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học, một số lý thuyết và 

phương pháp xã hội học. Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, 

sinh viên có thể hiểu được mối quan hệ giữa các cá nhân, cộng 

đồng và xã hội thông qua quá trình xã hội hóa cá nhân. 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

25.  Lịch sử tư tưởng 

phương Đông 

- Học phần trang bị kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử và sự 

phát triển của hệ thống tư tưởng của nhân loại được hình thành 

trong suốt quá trình phát triển lịch sử của các dân tộc trên khu vực 

không gian địa lí - văn hóa Phương Đông. Học phần đề cập theo 

hệ thống tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng trên ba bình diện: tư 

tưởng triết học, tư tưởng chính trị và tư tưởng tôn giáo.  

2 HK3 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra,: 2giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

26.  Tâm lý học đại 

cương 

- Học phần tâm lý học đại cương là một trong những học phần 

học then chốt và không thể thiếu trong khối kiến thức khoa học sư 

phạm. Tâm lý học đại cương nghiên cứu sự hình thành, vận hành 

và phát triển của hoạt động tâm lý, cung cấp cho người học cái 

nhìn khái quát và cơ bản nhất về tâm lý người, về những quy luật 

chung nhất của thế giới tinh thần con người trong sự vận động 

tương tác với hiện thực khách quan. 

2 HK2 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra  2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

27.  Giáo dục học đại - Học phần GDH đại cương cung cấp cho người học cái nhìn 1 HK1 Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành, thí 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cương chung nhất về khoa học giáo dục: GD là một hiện tượng xã hội, 

một nhu cầu sống còn của con người; GD thực hiện những chức 

năng xã hội (chức năng KT – SX, chính trị - xã hội, tư tưởng – 

văn hóa). GD là yếu tố chủ đạo, tham gia và ảnh hưởng đến quá 

trình hình thành và phát triển nhân cách của con người, đồng thời 

nó còn góp phần trong việc rèn luyện các phẩm chất nghề nghiệp 

nghiệm, thảo luận, bài tập: 14 

giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

28.  Từ Hán Việt và mở 

rộng từ Hán Việt 

Nội dung học phần cung cấp cho SV những kiến thức lý luận cơ 

bản về đặc điểm ngữ nghĩa và đặc điểm phong cách của từ Hán 

Việt, mối quan hệ của từ Hán- Việt với từ vựng tiếng Việt, quá 

trình Việt hóa từ ngữ Hán; vai trò của từ Hán- Việt trong giao tiếp 

ngôn ngữ; giá trị đích thực của từ Hán- Việt trong văn bản văn 

học Việt Nam trung đại 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 

16 giờ; Kiểm tra: 02 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

29.  Nguyên lý lý luận 

văn học 

- Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên một cách nhìn có 

tính hệ thống vừa có tính khái quát về lý luận văn học, đáp ứng 

những nguyên tắc cơ bản về nguyên lý chung của văn học. Học 

phần bao gồm những nội dung cơ bản: nguồn gốc văn học, bản 

chất và quy luật phát triển của văn học; văn học với tư cách là 

một hình thái ý thức xã hội đặc thù; văn học với tư cách là một 

loại hình nghệ thuật ngôn từ; các thuộc tính của văn học; các chức 

năng của văn học trong mối quan hệ với sự tiếp nhận của người 

đọc… mối quan hệ giữa văn học, nhà văn, bạn đọc... 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

30.  Tác phẩm và thể 

loại văn học 

- Nội dung của học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản: Phương thức tồn tại của tác phẩm, cấu trúc văn bản văn 

học, nội dung văn bản và ý nghĩa của tác phẩm, các khái niệm về 

cấu trúc tác phẩm, thể loại 

2 HK5 Lý thuyết:22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

31.  Tiến trình văn học - Học phần Tiến trình văn học cung cấp các kiến thức, khái niệm, 

phạm trù về tiến trình văn học, làm cơ sở tìm hiểu sự vận động, 

giao lưu, tiếp biến của văn học trong quá trình lịch sử. Học phần 

này cũng cung cấp cho sinh viên những kỹ năng phát hiện vấn đề, 

phân tích đánh giá vấn đề trong sự vận động và tương tác lẫn 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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nhau, biết so sánh, phân tích các mối quan hệ văn học từ tác 

phẩm, tác giả đến trào lưu văn học trong tiến trình chung của tiến 

trình văn học. 

32.  Đại cương thi pháp 

học 

- Nội dung học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về thi pháp 

học, hiểu được các khái niệm về thi pháp học; một số vấn đề lý 

thuyết của thi pháp học; các trường phái nghiên cứu thi pháp; các 

phạm trù cơ bản của thi pháp như: quan niệm nghệ thuật về con 

người, không gian, thời gian nghệ thuật, ngôn từ nghệ 

thuật…Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng vào việc tìm hiểu, 

phân tích, đánh giá, khảo sát một số tác phẩm và tác giả cụ thể . 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

33.  Tiếng Việt thực 

hành 

- Học phần Tiếng Việt thực hành giúp sinh viên rèn luyện, phát 

triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt như: kĩ năng viết đúng chính tả; 

kĩ năng lựa chọn và sử dụng từ; kĩ năng viết câu và tạo lập đoạn 

văn, văn bản, đề cương; kĩ năng tóm tắt và tiếp nhận các loại văn 

bản; kỹ năng viết lịch sử vấn đề của đề tài khoa học… Bên cạnh 

đó, học phần này con giúp sinh viên hình thành và rèn luyện kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết trong giao tiếp và nhất là trong học tập, 

nghiên cứu và giảng dạy sau này. 

2 HK2 Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 30 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

34.  Ngữ pháp tiếng 

Việt 

- Ngữ pháp tiếng Việt là một môn khoa học ngôn ngữ chuyên 

ngành nghiên cứu các vấn đề cơ bản về ngữ pháp nói chung và 

ngữ pháp tiếng Việt nói riêng. Môn học gồm 6 nhóm vấn đề 

chính: (1) Khái quát về ngữ pháp và ngữ pháp tiếng Việt; (2) Cấu 

tạo từ tiếng Việt; (3) Từ loại tiếng Việt; (4) Cụm từ tiếng Việt; (5) 

Câu tiếng Việt; (6) Dấu câu và cách sử dụng dấu câu.  

3 HK4 Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 30 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

35.  Thi pháp văn học 

dân gian 

Nội dung học phần cung cấp những kiến thức thi pháp học nhìn ở 

góc độ thể  loại văn học dân gian. Học phần dùng những kiến 

thức về thi pháp học để khảo sát các  thể loại văn học dân gian 

như: Thi pháp thần thoại, thi pháp truyền thuyết, thi pháp cổ tích, 

thi pháp tục ngữ, thi pháp câu đố, thi pháp ca dao 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực 

hành, thảo luận, bài tập: 16 giờ; 

Kiểm tra: 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

36.  Ngữ âm tiếng Việt - Tính đa chức năng của âm tiết tiếng Việt; cấu trúc đặc biệt của 

âm tiết tiếng Việt; nguyên nhân ngữ âm của cách nói năng mang 

2 HK2 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 
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Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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vần điệu và khả năng sáng tạo thơ ca của người Việt; hệ thống âm 

vị tiếng Việt; một số vấn đề về chính âm và chính tả 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm; 

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

37.  Từ vựng ngữ nghĩa 

tiếng Việt 

- Tính đa chức năng của âm tiết tiếng Việt; cấu trúc đặc biệt của 

âm tiết tiếng Việt; nguyên nhân ngữ âm của cách nói năng mang 

vần điệu và khả năng sáng tạo thơ ca của người Việt; hệ thống âm 

vị tiếng Việt; một số vấn đề về chính âm và chính tả. 

- Cung cấp sơ bộ những khái niệm cơ bản về từ vựng như: từ và 

yếu tố cấu tạo từ; các phương thức cấu tạo từ; nghĩa và các thành 

phần, các loại  nghĩa. Có những vấn đề bắt buộc phải tập trung 

làm cho sinh viên nắm vững là: hình vị trong các ngôn ngữ và 

tiếng trong tiếng Việt; các lớp từ tiếng Việt chia theo nghĩa, theo 

phạm vi sử dụng, theo nguồn gốc; các phương thức chuyển nghĩa, 

đặc biệt là các phương thức được dùng trong các tác phẩm văn 

chương. 

2 HK3 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

38.  Văn bản và giao 

tiếp tiếng Việt 

- Học phần gồm 2 nội dung chính là Ngữ pháp văn bản và Giao 

tiếp tiếng Việt. Học phần này giúp trang bị cho sinh viên nững 

kiến thức cơ bản, thiết thực về văn bản và giao tiếp. Từ đó sinh 

viên có khả năng phân tích, đánh giá và giảng dạy những nội 

dung tương ứng ở trường phổ thông. 

3 HK5 Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

39.  Phong cách học 

tiếng Việt 

- Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về 

phong cách học, về các phong cách chức năng của tiếng Việt: đặc 

điểm và những đặc trưng về ngôn ngữ của từng loại phong cách 

khác nhau, về các phương tiện và biện pháp tu từ của tiếng Việt 

cũng như luật thơ Việt Nam. 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

40.  Phương ngữ học - Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về 

phương ngữ học tiếng Việt, các vùng phương ngữ chủ yếu của 

tiếng Việt, đặc điểm phương ngữ Quảng Nam, nơi sinh viên đang 

học tập nghiên cứu và sẽ làm việc sau này, những hiểu biết về 

việc dùng từ địa phương trong văn học 

2 HK6 Lý thuyết: 22  giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

41.  Văn học dân gian - Học phần gồm kiến thức khái quát về văn học dân gian trong 2 HK1 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 
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Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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Việt Nam mối quan hệ với văn hóa Việt Nam; Những đặc trưng và giá trị cơ 

bản của văn học dân gian; Các thể loại chủ yếu, các vùng và các 

thời kỳ phát triển của văn học dân gian Việt Nam; Rèn luyện kỹ 

năng tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học dân gian. 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

42.  Văn học Việt Nam 

trung đại 1 

- Thế kỷ X - thế kỷ XVII là giai đoạn đầu của lịch sử văn học dân 

tộc. Nó có ý nghĩa đặt nền móng cho toàn bộ tiến trình lịch sử văn 

học trung đại cũng như truyền thống văn học Việt Nam. Môn học 

sẽ cung cấp cho người học một cái nhìn khái quát về lịch sử văn 

học dân tộc, từ quá trình hình thành đến quá trình phát triển, tình 

hình sáng tác, các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, các sự kiện văn học 

có ý nghĩa… 

2 HK2 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

43.  Văn học Việt Nam 

trung đại 2 

- Nội dung học phần là những kiến thức cơ bản về văn học Việt 

Nam từ nửa cuối thế kỷ XVIII- nửa đầu thế kỷ XIX: trào lưu nhân 

đạo chủ nghĩa, những thành tựu lớn ở cả sáng tác bằng chữ Hán 

và sáng tác bằng chữ Nôm, thành tựu nghệ thuật rực rỡ ở thể loại 

vay mượn và nhất là ở các sáng tác Nôm thuộc thể loại thuần túy 

dân tộc, các tác giả tiêu biểu 

2 HK3 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

44.  Văn học Việt Nam 

trung đại 3 

- Nội dung cơ bản của môn học bao gồm những kiến thức cơ bản 

về văn học Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX; cung cấp một 

cái nhìn tổng quát về thành tựu văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XIX, những chuyển biến của văn học ở chặng đường cuối cùng 

của văn học trung đại; những tác gia tiêu biểu như Nguyễn Đình 

Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương; tiếp tục rèn luyện kỹ năng 

tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam 

2 HK4  

Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ . 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

45.  Văn học Việt Nam 

hiện đại 1 

Nội dung học phần giúp cho người học có một cái nhìn tổng quát, 

nắm được một số kiến thức về điều kiện lịch sử, xã hội và quy 

luật tất yếu dẫn đến sự chuyển đổi phạm trù văn học. Hiểu được 

sự vận động, các trào lưu, các hiện tượng văn học, một số tác giả, 

tác phẩm tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho quá trình 

hình thành văn học hiện đại Việt Nam ở giai đoạn đầu 

3 HK5 Lý thuyết: 30 giờ; Thực 

hành, thảo luận, bài tập:  30 

giờ; Kiểm tra: 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

46.  Văn học Việt Nam Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 
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hiện đại 2 lịch sử văn học Việt Nam của một giai đoạn quan trọng (1945-

1975). Nó được định danh là “văn học cách mạng” hoặc “văn học 

thời đại mới”. Sáng tác văn học giai đoạn này gắn liền với nhiệm 

vụ chính trị của cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội. Văn học luôn phản ánh những vấn đề trung tâm của 

thời đại, đề cao tinh thần cộng đồng, đấu tranh cho sự tồn vong 

của dân tộc. 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 02giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

47.  Văn học Việt Nam 

hiện đại 3 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về văn học 

Việt Nam từ sau 1975: đất nước thống nhất, cả dân tộc tập trung 

vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Thế 

giới có nhiều biến động, Việt Nam gặp nhiều khó khăn phức tạp. 

Năm 1986 công cuộc đổi mới đã tạo điều kiện cho đất nước phát 

triển, văn học cũng biến đổi 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 

16giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

48.  Văn học Trung 

Quốc 

Học phần Văn học Trung Quốc cung cấp kiến thức khái quát về 

lịch sử hình thành và phát triển của văn học Trung Quốc từ cổ đại 

đến hiện đại, tư tưởng thẩm mỹ, đặc điểm tư duy, sự phong phú 

và thành tựu của các thể loại đặc biệt là thơ và tiểu thuyết. Gắn 

với văn học sử Trung Quốc là các thể loại văn học tiêu biểu như: 

Kinh Thi, Sở từ, Đường thi, tiểu thuyết Minh Thanh, văn học hiện 

đại... 

2 HK3 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, : 

16 giờ; Kiểm tra 02 giờ  

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

49.  Văn học Ấn-Nhật-

ĐNA 

Học phần Văn học châu Á nhằm giới thiệu những thành tựu chính 

của văn học các nước Ấn Độ, Nhật Bản và Đông Nam Á (Trung 

Quốc có học phần riêng). Trong quá trình hướng dẫn sinh viên 

học tập và nghiên cứu, chú trọng đến đặc điểm văn hóa-tư tưởng, 

các tác phẩm kinh điển, các thể loại văn học tiêu biểu, các tác gia 

lớn của từng quốc gia, từng khu vực văn học 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực 

hành: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ  

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

50.  Văn học châu Âu Học phần Văn học Châu Âu từ cổ đại đến  hiện đại gồm 6 

chương, khái quát một cách toàn diện lịch sử phát triển và thành 

tựu của văn học Châu Âu từ cổ đại đến thế kỉ XX. 

 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ  

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 
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51.  Văn học Nga Học phần Văn học Nga gồm ba phần: Văn học Nga trước thế kỉ 

XIX, văn học Nga  thế kỉ XIX, văn học Nga  thế kỉ XX. Học phần 

văn học Nga tập trung chủ yếu ở thành tựu của hai thế kỉ XIX, 

XX. Sau bài khái quát là các bài đi sâu vào tìm hiểu các tác gia và 

tác phẩm tiêu biểu cho từng thời kỳ. Các thể loại tiêu biểu đó là 

thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết. Các tác giả lớn qua các thời kì 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

52.  Văn học Mỹ- Mỹ 

la tinh 

Học phần Văn học Mĩ - Mĩ Latinh gồm ba chương. Chương một 

đề cập đến văn học Mĩ thế kỉ XIX, chương hai văn học Mĩ thế kỉ 

XX, chương ba Văn học Mĩ La tinh. Trong mỗi chương, có bài 

khái quát về bối cảnh lịch sử xã hội và tình hình văn học. Sau bài 

khái quát là các bài đi sâu vào tìm hiểu các tác gia và tác phẩm 

tiêu biểu cho từng thời kỳ. Các thể loại tiêu biểu đó là thơ, truyện 

ngắn và tiểu thuyết. Các tác giả lớn qua các thời kì như Emily 

Dickenson, Hemingway, Faulkner… 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 02 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

53.  Lí luận và phương 

pháp dạy học văn 

học 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản, hệ thống về lí luận dạy 

học bộ môn Ngữ văn và các nguyên tắc, phương pháp dạy học cụ 

thể. Trên cơ sở đó hình thành những kỹ năng thực hành tương 

ứng với lí luận dạy học bộ môn 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

54.  Lí luận và phương 

pháp dạy học 

Tiếng Việt 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản, hệ thống về lí luận dạy 

học bộ môn Ngữ văn và các nguyên tắc, phương pháp dạy học cụ 

thể. Trên cơ sở đó hình thành những kỹ năng thực hành tương 

ứng với lí luận dạy học bộ môn 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, : 

16 giờ; Kiểm tra 02 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

55.  Văn học địa 

phương 

Môn học cung cấp một số nội dung cơ bản về văn học địa phương 

nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu văn học, văn hóa địa 

phương Quảng Nam 

2 HK8 Lý thuyết: 22 giờ; Thực 

hành: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

56.  Ngôn ngữ học xã 

hội 

Cung cấp kiến thức về nghiên cứu ngôn ngữ học lịch sử và lịch sử 

tiếng Việt nhằm giúp SV hiểu rõ quá trình hình thành và phát 

triển của tiếng Việt và mối quan hệ họ hàng giữa tiếng Việt và các 

ngôn ngữ trong họ Nam Á. 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  
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Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

57.  Những vấn đề cơ 

bản  của chữ Hán 

và chữ Nôm 

(HP tự chọn) 

- Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về chữ Hán và chữ 

Nôm ở những vấn đề: Lịch sử của chữ Hán và chữ Nôm; Cấu tạo, 

hình thể, quy tắc bút thuận, kỹ thuật phân bố các nét chữ trong ô 

vuông; Bộ của chữ Hán và bộ chữ Nôm...; Cấu trúc ngữ pháp câu 

và chức năng của hư từ trong văn bản chữ Hán; Thực hành viết 

chữ, minh giải văn bản Hán Nôm; Hình thành kỹ năng và phương 

pháp học tập; thái độ đối với di sản văn hóa dân tộc. 

2 

 

HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

58.  Hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 

(HP tự chọn) 

Học phần này gồm 3 chương nhằm trang bị cho SV những hiểu 

biết cơ bản về giáo dục trải nghiệm và ý nghĩa của nó đối với vấn 

đề phát triển con người theo tiêu chí xã hội hiện đại. Dựa trên cơ 

sở lý thuyết của Giáo dục trải nghiệm để hình thành các kỹ năng 

thiết kế và tổ chức các hoat động trải nghiệm sáng tạo phù hợp 

với môn Ngữ văn ở trường THPT. 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

59.  Phát triển chương 

trình dạy học bộ 

môn Ngữ văn 

(HP tự chọn) 

Có được các tri thức lý luận cơ bản về chương trình, phát triển 

chương trình (chương trình giáo dục, chương trình môn học, 

chương trình dạy học...  trong nhà trường. Hiểu được cách xây 

dựng, đánh giá, chỉnh sửa và hoàn thiện chương trình cũng như 

phân tích được chương trình cấp học, môn học (môn Ngữ văn) ở 

phổ thông. Có kiến thức về chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn 

ở phổ thông 

2 HK6 Lý thuyết:22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 

16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

60.  Văn học và các 

loại hình nghệ 

thuật 

(HP tự chọn) 

Nội dung học phần cung cấp cho người học những khái niệm 

chung nhất về văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Hệ thống các 

thành tố cơ bản của VHVN và những đặc trưng của chúng. 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

61.  Văn bản Hán văn 

Việt Nam và văn 

bản Hán văn Trung 

Quốc 

(HP tự chọn) 

- Học phần giới thiệu có chọn lọc các văn bản chữ Hán của Trung 

Quốc qua các thời kỳ phát triển từ tiền Hán đến thời kỳ trung đại. 

Nội dung các bài học được trích chọn từ các kinh điển Nho giáo 

và các tác phẩm văn chương tiêu biểu trong nền văn học Trung 

Quốc, tập trung ở giai đoạn đỉnh cao như thơ Đường, phú… 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra, tổng kết 

thực hành: 02 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  
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Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

62.  Một số khuynh 

hướng đổi mới văn 

học Việt  Nam, sau 

1975 

(HP tự chọn) 

Bao gồm những kiến thức về các khuynh hướng đổi mới của văn 

học Việt Nam sau 1975, đặc điểm cơ bản, những khuynh hướng 

chính, trào lưu và bộ phận chính của văn học Việt Nam sau 1975 

trong sự tiếp biến với văn học phương Tây và văn học thế giới và 

phương pháp giải mã văn học từ mã văn hóa 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

63.  Thể tài và tác giả 

văn học Việt Nam 

trung đại 

(HP tự chọn) 

Nội dung học phần cung cấp cho người học những thể loại chung 

nhất của Văn học Việt Nam trung đại và những tác gia tiêu biểu 

của Văn học Việt Nam trung đại 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

64.  Tâm lý học lứa 

tuổi và tâm lý học 

sư phạm- Khối 

ngành SP 

- Tâm lý học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lý học sư phạm là 

một học phần cơ bản và rất quan trọng trong các khoa học nghiệp 

vụ sư phạm. 

- Tâm lý học lứa tuổi học sinh THPT và Tâm lý học sư phạm là 

một học phần cơ bản và rất quan trọng trong các khoa học nghiệp 

vụ sư phạm. 

- Cung cấp cho SV các quy luật, đặc điểm phát triển tâm lý lứa 

tuổi HS THPT; Đặc điểm HĐ dạy, HĐ học; các đặc điểm nhân 

cách người thầy giáo; cách ứng xử trong hoạt động giao tiếp sư 

phạm. 

- Trên cơ sở đó, SV rèn luyện kỹ năng ứng xử và các  

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra : 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

65.  Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm thường 

xuyên_ ngành Ngữ 

văn 

Nhằm trang bị cho SV những kiến thức và kĩ năng sư phạm cần 

thiết để thực thi nghề nghiệp trong tương lai. Học phần cũng 

nhằm trang bị những tri thức và kỹ năng cần thiết có liên quan 

đến hoạt động giáo dục nói chung và quá trình dạy học môn Ngữ 

văn nói riêng trong nhà trường. 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra : 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

66.  Đánh giá kết quả 

giáo dục học sinh 

Học phần có 4 chương đề cập đến các nội dung lý thuyết cơ bản 

về đánh giá giáo dục; các khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học bộ môn ở nhà trường phổ thông. Nắm được các 

nguyên tắc, hình thức về kiểm tra đánh giá; kiểm tra đánh giá theo 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra : 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  
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định hướng phát triển năng lực học sinh; quy trình biên soạn câu 

hỏi, bài tập, đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng 

lực học sinh. 

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

67.  Hoạt động daỵ học 

và hoạt động giáo 

dục trường phổ 

thông 

Học phần Hoạt động DH& hoạt động GD ở trường THPT bao 

gồm hệ thống kiến thức cơ bản về quá trình dạy học và quá trình 

giáo dục ở trường THPT; một số vấn đề cơ bản của nội dung, 

nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và giáo dục 

ở trường THPT. Trên cơ sở đó rèn luyện cho SV các kỹ năng tổ 

chức các HĐ dạy học và Giáo dục ở trường THPT. SV tin tưởng 

vào môn học và có ý thức rèn luyện để chuẩn bị cho nghề nghiệp 

tương lai. 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

68.  Thực tế  2   

69.  Thực tập sư phạm 

1 (TTSP 1) 

 2 HK6  

70.  Thực tập sư phạm 

2 (TTSP 2) 

 4 HK8  

71.  Khóa luận tốt 

nghiệp 

 7 HK8  

72.  Các tác giả tiêu 

biểu của VHVN 

trung đại và hiện 

đại 

Môn học cung cấp thêm một số kiến thức về các tác giả văn học 

Việt Nam trung đại và hiện đại có vị trí quan trọng trong lịch sử 

văn học dân tộc, giúp sinh viên thấy được những đóng góp to lớn 

của họ đối với sự phát triển của nền văn học Việt Nam và có cái 

nhìn bao quát hơn về lịch sử văn học Việt Nam 

2 HK8 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

73.  Ngữ dụng học Môn Ngữ dụng học cung cấp kiến thức cơ bản về ngữ dụng học 

(đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, phương pháp nghiên cứu…); 

cung cấp các khái niệm và vấn đề cơ bản trong nghiên cứu dụng 

học như: các khái niệm về quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ, các loại 

nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ (tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và 

hàm nghĩa), lý thuyết hành vi ngôn ngữ (lý thuyết của John 

L.Austin, lý thuyết của John R.Searle…) các nhân tố giao tiếp và 

quy tắc giao tiếp (vấn đề ngữ cảnh, diễn ngôn, các quy tắc về bảo 

2 HK8 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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tồn giá trị hữu ích, lịch sự, hợp tác hội thoại …)...   

74.  Dạy học Ngữ văn 

theo các định 

hướng đổi mới 

Học phần này nhằm hướng đến định  hướng đổi mới trong dạy 

học. Hướng SV hoạt động dạy học theo các PPDH mới phù hợp 

với xu thế thời đại. 

3 HK8 Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 30 giờ; Kiểm tra 2 giờ. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

 

3. NGÀNH ĐH GIÁO DỤC MẦM NON 

 

1.  Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 

- Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố 

quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức 

và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN;  

- Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn 

học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào sự 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay. 

2.  Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp sinh viên 

nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu 

tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng 

vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh phi 

truyền thống. 

- Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược 

"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

- Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.  

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

3.  Học phần III: 

Quân sự chung 

Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây 

dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân 

sự bảo vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết 

đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong 

quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa 

hình quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng 

vũ khí công nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp. 

{30} HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  
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Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh hoạt 

các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học tập, 

chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

4.  Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

b) Yêu cầu: 

 - Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật. 

- Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự 

cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, biết vận 

dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Thực hành bắn 

súng.. 

5.  Giáo dục thể chất 1 - Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên 

biết được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa 

chấn thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong 

rèn luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách 

giữ vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập 

luyện. 

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 
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luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. + Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6.  Giáo dục thể chất 2 - Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế 

cơ bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát 

triển chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số 

môn như : Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ 

bản của xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), 

để rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn 

luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người 

tập. 

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7.  Giáo dục thể chất 3 

(Bóng đá) 

- Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8.  Giáo dục thể chất 4 

(Bóng rổ) 

- Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) (Đề cương chi 

tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 tháng 7 năm 

2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 
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9.  Triết học Mác-

Lênin 

a. Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

b. Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

- Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

c. Về thái độ đạo đức: 

- Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp 

trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn những suy 

nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai trái. 

d. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

3 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

10.  Kinh tế chính trị 1.Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

- Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 



76 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

11.  Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

12.  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý 

luận và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

13.  Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

14.  Pháp luật đại 

cương 

- Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản 

trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

- Về kĩ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của gia 

đình và xã hội. 

- Về thái độ đạo đức: Giáo dục cho sinh viên ý thức tôn trọng, 

tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ:  hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+  Điểm TB các bài kiểm tra :  

+  Bài thi : hệ số 6 
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15.  Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp đọc hiểu, nghe hiểu, 

nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ 

tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong 

các tình huống giao tiếp mang tính nghi lễ hoặc thông thường như 

các hoạt động thường ngày, các dự định, cách ứng xử ở các bữa 

tiệc, các luật về trò chơi, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các thông 

tin chuyên ngành y khoa, nghe kể chuyện thông qua các dạng 

nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - chọn câu trả lời đúng. 

+Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như so sánh cách dùng quỹ thời gian giữa năm này với năm khác, 

những điều thích và không thích, những dự định, tính cách con 

người, những mơ ước, những chi phí trong một tháng học, những 

quyết định trước nhiều sự việc cần chọn lựa, những điều nên và 

không nên làm. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và câu hỏi, đọc - chọn 

câu trả lời. 

+ Viết: Sinh viên có thể miêu tả nơi sống, phong cảnh, viết thư 

hỏi thông tin về một vấn đề, viết những lời khuyên cho các tình 

huống khác nhau. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp sinh viên có niềm đam mê với việc 

học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

3 HK1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 2 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6  

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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16.  Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp đọc hiểu, nghe hiểu, 

nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ 

tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong 

các tình huống giao tiếp mang tính nghi lễ hoặc thông thường như 

các hoạt động thường ngày, các dự định, cách ứng xử ở các bữa 

tiệc, các luật về trò chơi, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các thông 

tin chuyên ngành y khoa, nghe kể chuyện thông qua các dạng 

nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - chọn câu trả lời đúng. 

+Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như so sánh cách dùng quỹ thời gian giữa năm này với năm khác, 

những điều thích và không thích, những dự định, tính cách con 

người, những mơ ước, những chi phí trong một tháng học, những 

quyết định trước nhiều sự việc cần chọn lựa, những điều nên và 

không nên làm. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và câu hỏi, đọc - chọn 

câu trả lời. 

+ Viết: Sinh viên có thể miêu tả nơi sống, phong cảnh, viết thư 

hỏi thông tin về một vấn đề, viết những lời khuyên cho các tình 

huống khác nhau. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp sinh viên có niềm đam mê với việc 

học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

2 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 1 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 



80 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

17.  Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói. 

- Về kĩ năng: Sinh viên nắm vững cách sử dụng thì hiện tại hoàn 

thành với for và since, phân biệt thì hiện tại hoàn thành với thì 

quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, câu bị động, lời nói gián tiếp, 

cách dùng của động từ used to, something, anything, nothing, too, 

not enough, cấu trúc so/neither + trợ động từ. Ngoài ra, sinh viên 

được cung cấp thêm vốn từ vựng như trạng từ, cụm động từ, tính 

từ tận cùng bằng –ed và –ing…liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu, nghe hiểu và phần từ vựng ở 

mỗi bài đọc. 

- Về kỹ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể. 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại ngắn và 

dài gồm các nội dung nói về nỗi sợ, các sự kiện, các chương trình 

văn hoá, các vấn đề ở học đường, các phát minh thông qua các 

dạng nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - đoán nội dung. 

+ Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề như 

những thói quen trong quá khứ, tần suất làm việc cho mỗi công 

việc thường ngày, những điều phải thực hiện trong cuộc sống và 

những khả năng của bản thân trong các lĩnh vực khác nhau. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn có độ dài dài hơn 

so với các bài đọc ở chương trình Ngoại ngữ 1 và 2 thông qua các 

dạng bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - đoán từ.  

- Viết: Sinh viên có thể viết về những thói quen trong quá khứ, 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 1 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 
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khả năng của bản thân, những điều phải làm và không được làm. 

Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể viết các 

đoạn văn ngắn hoặc các bài luận có độ dài tương đối về các vấn 

đề văn hóa, xã hội. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp sinh viên có niềm đam mê với việc 

học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

18.  Tin học căn bản - Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông. 

- Về kĩ năng: Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần 

vào việc quản lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và 

trao đổi thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha 

trình diễn.  

- Về thái độ đạo đức: Giúp người học hiểu biết và có thái độ đúng 

đắn về vị trí vai trò của máy vi tính, công nghệ thông tin trong 

công việc cá nhân và xã hội. 

3 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập. 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ 

 

 

19.  Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học_trong GDMN 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm đ¬ược một cách có hệ thống những 

kiến thức chung về phư¬ơng pháp luận, ph¬ương pháp nghiên 

cứu khoa học giáo dục, cấu trúc công trình nghiên cứu khoa học 

và các giai đoạn tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học giáo 

dục.  

- Về kỹ năng: SV bước đầu có kỹ năng xây dựng đề cư¬ơng 

nghiên cứu và tiến hành một bài tập nghiên cứu về khoa học giáo 

dục.  

 - Về thái độ: SV ý thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu 

khoa học trong công tác giáo dục, từ đó có tinh thần trách nhiệm 

trong việc học tập và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo 

dục cho bản thân; có thái độ khách quan, trung thực, cầu thị trong 

nghiên cứu; bồi d¬ưỡng hứng thú nghiên cứu khoa học. 

2 HK 4 - Dự lớp 30 tiết (15 tiết LT + 15 

tiết TH) 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 



82 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 
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20.  Quản lý HCNN – 

QL ngành GD – 

QL Mầm non 

- Nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở 

Việt Nam, những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC 

hiện nay. 

 Trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành chính 

nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Trình bày được nội dung, quy trình hoạt động quản lí hành 

chính nhà nước, công cụ, hình thức và phương pháp quản lý hành 

chính nhà nước.  

- Phân tích các yếu tố nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành 

chính nhà nước. 

- Trình bày được các khái niệm và những vấn đề liên quan đến 

công chức, công vụ; cơ sở pháp lý và sự cần thiết của Luật cán 

bộ, công chức 2008. 

- Nắm vững đường lối, quan điểm về giáo dục và đào tạo của 

Đảng và Nhà nước Tổng hợp được tinh hình giáo dục hiện nay 

của Việt Nam, những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế của 

giáo dục; mục tiêu và giải pháp ơhát triển giáo dục.  

- Hiểu và nắm chắc luật giáo dục, Điều lệ nhà trường. 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

21.  Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

- Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm, thuật 

ngữ, phạm trù cơ bản nhất về văn hoá học và văn hoá Việt Nam, 

giúp sinh viên nắm bắt được các đặc trưng cùng các quy luật hình 

thành và phát triển của văn hóa Việt Nam. 

- Về kĩ năng: Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát, nắm vững 

từng thành tố, khía cạnh của vấn đề. Từ đó vận dụng để xem xét, 

đánh giá ứng dụng vào cuộc sống.  

 - Về thái độ: Có thái độ đúng đắn đối với tiến trình Văn hoá Việt 

Nam. Bồi dưỡng lòng yêu quý, tôn trọng văn hoá dân tộc, nâng 

cao nhận thức đúng đắn về vị trí quan trọng của văn hoá trong 

cuộc sống hiện tại. 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

22.  Mỹ học đại cương - Kiến thức: Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những tri 

thức cơ bản, cần thiết cho việc tìm hiểu những kiến thức đại 

cương về mỹ học, giúp người học nắm vững được những đặc 

2 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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trưng cùng các phạm trù thẩm mỹ cơ bản như: cái đẹp, cái cao cả, 

cái bi và cái hài.  

- Kỹ năng: Việc nghiên cứu mỹ học giúp cho việc tìm hiểu, giải 

quyết vấn đề phương pháp nghiên cứu nghệ thuật trong sự đối 

sánh với văn học và các loại hình nghệ thuật khác. Từ đó giúp 

sinh viên định hướng một cách chính xác con đường tiếp cận, 

khám phá bản chất, giá trị, của từng tác phẩm, hiện tượng văn học 

nghệ thuật. Biết vận dụng những hiểu biết về học phần để nghiên 

cứu các hiện tượng văn học - nghệ thuật cụ thể như cái đẹp trong 

đời sống, trong tự nhiên, trong nghệ thuật. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có thái độ trân trọng các giá trị 

của cái đẹp, các giá trị nhân văn, nhân bản. Biết trân trọng và yêu 

quí các giá trị, các phẩm chất đạo đức nhân văn, truyền thống của 

văn hoá dân tộc. Hiểu và trân trọng các giá trị cái đẹp, qua đó xây 

dựng được đời sống thẩm mỹ lành mạnh, phong phú cho con 

người, xã hội. 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

23.  Môi trường và con 

người 

- Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm vững các kiến thức sau: 

+ Nắm được các vấn đề cơ bản của khoa học môi trường và sinh 

thái học. 

+ Hiện trạng và xu thế suy thoái của tài nguyên thiên nhiên và 

chất lượng môi trường là hậu quả của sự phát triển dân số, sự sử 

dụng không hợp lý tài nguyên thiên nhiên và sự quản lý kém đối 

với các hệ sinh thái và môi trường. 

+ Nguyên nhân, hậu quả, tác hại của ô nhiễm môi trường 

đất,nước,không khí.  

+ Hướng giải quyết và chương trình hành động bảo vệ môi trường 

ở quy mô toàn cầu. 

+ Các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

- Kỹ năng 

+ Có năng lực sử dụng những kiến thức khoa học về sinh thái học 

vào việc đánh giá, giải thích các hiện tượng sinh học tự nhiên, 

thực tế đời sống xã hội, bảo vệ và phát triển môi trường bền vững. 

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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+ Có kỹ năng tiến hành giáo dục dân số, bảo vệ môi trường cho 

sinh viên thông qua các bộ môn và các hoạt động ngoại khóa. 

+ Thiết kế được một số hoạt động giúp trẻ yêu thiên nhiên, bảo vệ 

môi trường. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp  

+ Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên, đồng thời vận 

động những người khác cùng bảo vệ môi trường sống. 

+ Sẵn sàng làm một tuyên truyền viên phục vụ cho những chủ 

trương, chính sách của nhà nước về những vấn đề dân số, tài 

nguyên, môi trường. 

+ Yêu thích môn học và phải có ý thức thường xuyên tích lũy các 

kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

24.  Toán cơ sở - Kiến thức : Học phần Toán cơ sở nhằm trang bị cho học viên 

những kiến thức toán học cơ bản, giúp cho học viên có vốn kiến 

thức cần thiết để có thể học học phần Lý luận và phương pháp 

hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ. Đồng thời giúp 

học viên có cơ sở học tốt các học phần dinh dưỡng, phương pháp 

NCKH... 

- Kỹ năng : Vận dụng kiến thức Toán học vào việc thực hiện các 

đề tài NCKH , vào quá trình dạy trẻ làm quen các con số, phép 

đếm... 

- Thái độ : Nhận thức được tầm quan trọng của Toán học và tổ 

chức hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường MN hiệu quả. 

2 HK 4 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần: 

hệ số 6 

25.  Tiếng Việt - Kiến thức: giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản của 

tiếng Việt trên tất cả các phương diện ngôn ngữ. Về ngữ âm: âm 

tiết tiếng Việt, hệ thống âm vị tiếng Việt, chữ viết và chính tả 

tiếng Việt, về từ vựng: đơn vị cấu tạo từ, các phương thức cấu tạo 

từ, nghĩa của từ, các lớp từ vựng tiếng Việt, về ngữ pháp: từ loại 

tiếng Việt, cụm từ tiếng Việt, câu tiếng Việt; về phong cách: các 

phong cách ngôn ngữ của tiếng Việt, các phương tiện và biện 

pháp tu từ tiếng Việt; về văn bản: đoạn văn, liên kết, mạch lạc 

trong văn bản. Đặc biệt sinh viên sẽ được tìm hiểu kĩ về bộ máy 

2 HK 1 - Dự lớp 30 tiết LT + 15 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành 

+ Bài thi: hệ số 6. 

-Thang điểm 10 (quy ra A, B, 
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phát âm của con người để từ đó có thể biết được nguyên nhân trẻ 

phát âm khác nhau… 

- Kỹ năng: phân tích, tổng hợp các vấn đề cơ bản của tiếng Việt, 

sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo ở cả bốn kĩ năng nghe 

nói, đọc, viết trong công việc và cuộc sống hằng ngày, kĩ năng 

dạy phát âm đúng cho trẻ mầm non. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: yêu thích, trân trọng tiếng nói, 

chữ viết của dân tộc, có ý thức xây dựng, phát triển tiếng Việt 

ngày càng phong phú giàu đẹp. 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

26.  Tiếng Việt  thực 

hành 

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên các kiến thức sơ giản về cách 

giao tiếp, hoạt động giao tiếp, cách tiếp nhận và cách tạo lập văn 

bản, kiến thức về từ, câu tiếng Việt và những quy định về chính tả 

hiện hành, cách viết các chữ cái theo mẫu quy định. 

- Kỹ năng: kĩ năng dùng từ đúng, hay, viết đúng chính tả, viết chữ 

đẹp; rèn cho sinh viên kĩ năng viết, phân tích, tóm tắt, tổng thuật 

một văn bản, cách tạo lập một văn bản, rèn kĩ năng dựng đoạn, 

viết câu; biết áp dụng những nội dung đã học để giúp trẻ phát 

triển ngôn ngữ và làm quen với văn học đạt hiệu quả tốt, chuẩn bị 

cho trẻ vào lớp Một một cách hiệu quả. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: có ý thức giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt, nói, viết đúng chuẩn mực, trân trọng tiếng nói và 

chữ viết của dân tộc. 

2 HK 2 - Dự lớp 30 tiết(15 LT + 15 tiết 

TH) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành 

+ Bài thi: hệ số 6. 

- Thang điểm 10 (quy ra A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

27.  Âm nhạc cơ bản - Về kiến thức: Giúp SV nắm được các kiến thức cơ bản về lí 

thuyết âm nhạc, cách vận dụng các kiến thức cơ bản đó vào một 

tác phẩm âm nhạc cụ thể.   

- Về kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng hát, hiểu được các kí hiệu âm 

nhạc trong một tác phẩm âm nhạc cụ thể, thực hành các kiểu gõ 

đệm thường dùng thông qua các bài hát tiểu học được chọn để 

thực hành  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp : Giúp cho SVMN hiểu nhạc, 

yêu nhạc, yêu ca hát và biết truyền cảm hứng âm nhạc cho trẻ 

mầm non 

3 HK 2 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm lý thuyết: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thực hành: hệ 

số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần: 

hệ số 6 

- Hình thức thi thực hành cá 

nhân 8 phút/ 1 SV – nội dung 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thi hát kết hợp gõ đệm các bài 

hát đã học theo hình thức bốc 

thăm. 

28.  Múa và Phương 

pháp dạy học múa 

- Kiến thức: Sau khi học xong học phần,người học đạt được năng 

lực thực hành và hiểu biết để dạy được tiết múa 

- Kỹ năng:  

+ Rèn luyện kỹ năng múa, sử dụng các loại băng đĩa, tư liệu để 

xem, luyện tập. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:   

+ Có thái độ rõ ràng đúng đắn, để trong quá trình nghiên cứu  

biên đạo một bài múa mang tính thẩm mỹ và giáo dục. 

+ Thường xuyên rèn luyện  động tác múa để cơ thể mềm mại và 

dẻo dai. 

3 HK 4 - Dự lớp:100% 

- Tập theo nhóm 

- Kiểm tra thường xuyên giữa 

kỳ: Có 

- Tiểu luận: không 

- Bài tập lớn: không 

- Thi hết học phần: có 

* Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra thường xuyên * 1 + 

TB các bài thực hành 

+  Bài thi : hệ số 6 

+ Thang điểm 10 (quy ra A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

29.  Mỹ thuật cơ bản - Kiến thức: Trang bị một số kiến thức cơ bản, cần thiết về mỹ 

thuật giúp sinh viên có thể giải quyết tất cả các bài học trong 

chư¬ơng trình. Bồi dư¬ỡng thị hiếu thẩm mĩ và óc sáng tạo. Nắm 

vững các kỹ năng và sử dụng thành thạo các kỹ thuật tạo hình. 

- Kỹ năng: Nắm được kỹ năng tạo hình và vận dụng được trong 

việc học tập các môn học có liên quan và trong sáng tạo nghệ 

thuật. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Thấy đư¬ợc tầm quan trọng 

của tạo hình trong việc nghiên cứu, học tập. Giúp cho sinh viên 

hiểu sâu hơn về cái đẹp. Thuận lợi hơn trong công việc giảng dạy 

sau này. 

3 HK 3 - Dự lớp 80% số tiết. 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1. 

+ Điểm TB các bài thực hành.: 

hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6. 

30.  Sinh lý trẻ em - Kiến thức:   3 HK 3 - Dự lớp 45 tiết lý thuyết 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm giải phẫu, 

sinh lý trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Những đặc điểm cơ bản 

về cấu tạo, chức năng của hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em, đặc 

điểm phát triển của các hệ cơ quan và toàn bộ cơ thể trẻ em từ 0 

đến 6 tuổi.  

+ Kiến thức bộ môn là cơ sở giúp sinh viên tiếp thu tốt những tri 

thức khoa học và hình thành kĩ năng thực hành chăm sóc giáo dục 

trẻ em. 

+ Có cơ sở khoa học để tiếp thu những tri thức khoa học khác như 

Tâm lí học, Giáo dục học mầm non, vệ sinh chăm sóc trẻ, Giáo 

dục thể chất cho trẻ…và biết vận dụng một cách đúng đắn kiến 

thức môn học vào thực tiễn CS-GD trẻ.  

- Kỹ năng:  

+ Hình thành cho sinh viên quan điểm khoa học về quá trình phát 

triển cơ thể của trẻ từ đó khống chế được bệnh tật, chủ động bảo 

vệ sức khoẻ của con người. 

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những 

mục đích riêng biệt. Có kỹ năng làm việc theo nhóm... 

+ Hình thành cho sinh viên kỹ năng phân tích, phân biệt các giai 

đoạn phát triển củe cơ thể trẻ cũng như tất cả các hệ cơ quan 

trong cơ thể trẻ. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:   

+ Sinh viên thấy được tầm quan trong của sinh lý trẻ em trong 

công tác giáo dục và dạy học. Từ đó có thái độ học tập tốt. 

+ Sinh viên tích cực và tự tin trong việc vận dụng kiến thức sinh 

lý trẻ em trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ. 

+ Chăm sóc để bảo vệ sức khỏe trẻ em ở học đường… 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài lý thuyết hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra 

A,B, C, D theo quy chế tín chỉ) 

31.  Văn học trẻ em - Về kiến thức 

Giúp học viên nắm được: Đại cương về văn học dân gian, truyện 

cổ dân gian và thơ ca dân gian cho thiếu nhi. Văn học viết cho trẻ 

em. văn học do các em viết và văn học nước ngoài dành cho trẻ.  

- Về kỹ năng 

3 HK 2 - Dự lớp 30 tiết LT + 15 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm kiểm tra điều kiện hế 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Rèn luyện cho học viên kỹ năng đọc, kể diễn cảm TPVH. Xác 

định đúng đặc trưng của từng thể loại văn học. Biết lựa chọn các 

tác phẩm văn học phù hợp với từng độ tuổi cho trẻ làm quen tùy 

theo chủ đề quy định. 

- Về thái độ 

Nâng cao ý thức tự rèn luyện năng lực chuyên môn, tay nghề cho 

học viên để trở thành GVMN dạy giỏi. Có lòng say mê văn học, 

thấy được cái hay, cái đẹp thông qua các TPVH, yêu nghề mến 

trẻ. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Vận dụng có hiệu 

quả kiến thức về lĩnh vực văn học vào việc tổ chức hoạt động dạy 

học ở trường MN. 

- Chiều hướng phát triển: Nâng cao năng lực cảm thụ TPVH., 

nhận thấy cái hay cái đẹp trong các tác phẩm văn chương, có khả 

năng đem đến cho trẻ các tác phẩm hay. 

số : 3 

+  Thi kết thúc học phần: hệ số 

6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

32.  Giáo dục hòa nhập - Kiến thức: Sau khi học xong học phần, sinh viên nắm và hiểu 

được những vấn đề chung về trẻ khuyết tật; các hình thức giáo 

dục trẻ khuyết tật; giáo dục hòa nhập và tính tất yếu của giáo dục 

hòa nhập. 

Có hiểu biết cơ bản về chiến lược thúc đẩy và hỗ trợ giáo dục hòa 

nhập. 

- Kĩ năng: Bước đầu xác định được các dạng tật ở trẻ và cách thức 

(quy trình) tiến hành giáo dục hòa nhập. 

Biết xây dựng chiến lược thúc đẩy và hỗ trợ giáo dục hòa nhập. 

- Thái độ: Có lòng yêu nghề, yêu trẻ, có hứng thú trong công tác 

sư phạm; tin tưởng vào khả năng phát triển và hòa nhập xã hội 

của trẻ khuyết tật, tin vào tính khoa học và tính tất yếu của giáo 

dục hòa nhập. 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

33.  Đàn phím điện tử 

(HP tự chọn) 

SV có thể sử dụng cây đàn phím điện tử để phục vụ cho việc dạy 

học ở trường mầm non 

2 HK 5 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

giữa kỳ: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn: hệ số 6 

- Kiểm tra hết học phần theo 

phương án bốc thăm, thực hành 

cá nhân. 

34.  Tổ chức hoạt động 

vui chơi 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức 

      + Nắm vững được đặc điểm, nguồn gốc, bản chất... hoạt động 

vui chơi của trẻ ở trường mầm non. 

      + Nắm vững phương pháp tổ chức HĐVC cho trẻ ở các độ 

tuổi nhà trẻ và mẫu giáo. 

     + Xây dựng tốt kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở 

trường MN theo độ tuổi. 

-Về kĩ năng 

      + Rèn luyện năng lực thiết kế, tổ chức HĐVC cho trẻ ở 

trường MN.       

      + Kỹ năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo các loại trò chơi vào 

quá trình thiết kế, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ phù hợp với 

từng độ tuổi.  

 - Về thái độ: Có thái độ học tập và làm việc nghiêm túc theo 

nhóm trong việc thiết kế, tổ chức hoạt động vui chơi theo yêu cầu 

của giáo viên. 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

hoặc làm bài tập lớn: 2 bài hệ 

số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

35.  Giáo dục hành vi 

văn hóa cho trẻ 

MN 

(HP tự chọn) 

- Kiến thức:  Nắm sâu về nội dung giáo dục hành vi văn hóa (thói 

quen văn hóa vệ sinh, hành vi giao tiếp có văn hóa, nội dung, biện 

pháp giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo lớn và biết cách 

đánh giá hành vi giao tiếp có văn hóa) 

- Kỹ năng:  Vận dụng các cách thức, biện pháp giáo dục hành vi 

văn hóa 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Nâng cao nhận thức về việc 

giáo dục hành vi, thói quen văn hóa cho trẻ MN.   

2 HK 5 - Dự lớp 30 tiết LT  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành 

+  Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Thang điểm 10 (quy ra A, 

B, C, D theo quy chế tín chỉ) 

36.  Tổ chức môi 

trường hoạt động 

cho trẻ mầm non 

(HP tự chọn) 

 - Kiến thức: 

       + Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về MTHĐ 

trong trường MN.  

       + Sinh viên nắm được cách tổ chức môi trường hoạt động, 

lập kế hoạch tổ chức và đánh giá môi trường hoạt động của trẻ ở 

trường mầm non. 

 - Kĩ năng: 

        Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng về cách tổ chức môi 

trường hoạt động trong trường mầm non.  

 - Thái độ: 

        Sưu tầm, thiết kế môi trường hoạt động phù hợp nhằm 

hướng đến sự phát triển toàn diện cho trẻ. 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

hoặc làm Bài tập lớn: 1 bài hệ 

số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

37.  Giao tiếp sư phạm 

(HP tự chọn) 

+ Về kiến thức: Qua học phần này, người học hiểu được khái 

niệm, đặc điểm, tầm quan trọng của giao tiếp sư phạm; Đối 

tượng, các hình thức, nguyên tắc, phương pháp và phương tiện 

giao tiếp sư phạm; các mối quan hệ sư phạm trong và ngoài nhà 

trường trong quá trình đào tạo đại học; một số kĩ thuật giao tiếp 

sư phạm hiệu quả và kinh nghiệm giao tiếp sư phạm trong giáo 

dục và giảng dạy ở trường Mầm non. 

+ Về kỹ năng: Kỹ năng vận dụng các nguyên tắc giao tiếp ứng xử 

trong quá trình hoạt động nghề nghiệp; các kĩ thuật giao tiếp sư 

phạm để giao tiếp thành công và hiệu quả trong công tác giáo 

dục. 

+ Thái độ: Giúp SV thấy được tầm quan trọng của việc giao tiếp 

và đặc biệt là giao tiếp sư phạm trong nhà trường. Trên cơ sở đó, 

hình thành cho SV thái độ đúng đắn đối với môn học cũng như 

đối với việc rèn luyện các kỹ năng giao tiếp sư phạm để giúp SV 

giao tiếp hiệu quả trong công tác. 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

hoặc làm bài tập lớn: 2 bài hệ 

số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

38.  Làm đồ dùng dạy - Kiến thức: Trang bị một số kiến thức cơ bản về đồ chơi dành 2 HK 5 + Dự lớp 80% 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học và đồ chơi cho 

trẻ 

cho lứa tuổi mầm non giúp sinh viên có thể giải quyết tất cả các 

bài học trong chư¬ơng trình. 

- Kỹ năng: Bồi dư¬ỡng thị hiếu thẩm mĩ và óc sáng tạo. Nắm 

vững các kỹ năng và sử dụng thành thạo các kỹ thuật làm đồ chơi. 

- Thái độ: Thấy đư¬ợc tầm quan trọng của tạo hình trong việc 

nghiên cứu, học tập trong từng bài, sẽ giúp cho sinh viên hiểu sâu 

hơn về cái đẹp, thuận lợi hơn trong công việc giảng dạy sau này. 

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1. 

+  Điểm TB các bài thực hành.: 

hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6. 

  + Thang điểm 10 (quy 

ra A, B, C, D theo quy chế tín 

chỉ) 

39.  Phòng bệnh và 

đảm bảo an toàn 

+ Về kiến thức: 

- Nắm được hệ thống kiến thức cơ bản về bệnh của trẻ em, đảm 

bảo an toàn cho trẻ để từ đó có thể áp dụng vào công tác tổ chức 

phòng bệnh, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ mầm 

non theo từng độ tuổi. 

- Mô tả được các đặc điểm sinh lý, bệnh lý và tâm vận động của 

các thời kì phát triển cơ thể trẻ em để ứng dụng vào việc chăm 

sóc nuôi dưỡng bảo vệ sức khỏe trẻ. 

- Có khả năng đánh giá được công tác phòng bệnh và đảm bảo an 

toàn tại trường mầm non từ đó đề ra các biện pháp phòng bệnh và 

đảm bảo an toàn cho trẻ một cách khoa học. 

+ Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em 

- Kỹ năng đề phòng và sơ cứu ban đầu một số bệnh thường gặp. 

Các kỹ năng phát hiện sớm và chăm sóc trẻ em. Cách phòng tránh 

và xử lý ban đầu một số tai nạn thương tích. 

+ Về thái độ: 

Nhận thức được tầm quan trọng của bộ môn trong chương trình 

chăm sóc giáo dục mầm non, từ đó biết đề ra các biện pháp phòng 

ngừa bệnh, phòng tránh tai nạn đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, 

đáp ứng yêu cầu CS-GD trẻ phát triển toàn diện. 

2 HK 5 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc tiểu luận: hệ số 6 

40.  Vệ sinh trẻ em - Hiểu được những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vệ sinh chăm sóc 

trẻ em. Nắm vững cơ sở lí luận, phương pháp giáo dục vệ sinh 

phòng bệnh cho trẻ một cách có hệ thống, khoa học phù hợp với 

2 HK 5 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. 

- Hình thành và có khả năng thực hiện những kĩ năng thực hành 

trong việc tổ chức chăm sóc, giáo dục vệ sinh cho trẻ ở lứa tuổi 

Mầm non. Đồng thời bồi dưỡng năng lực tự học của người học và 

hình thành ý thức trách nhiệm trong công tác giáo dục và chăm 

sóc vệ sinh phòng bệnh cho trẻ. 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn: hệ số 6 

41.  Dinh dưỡng trẻ em + Về kiến thức 

- Hiểu rõ về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với cơ thể người, 

đặc biệt là đối với trẻ em. 

- Biết về tình hình dinh dưỡng hiện nay trên thế giới và ở hiện 

nay. 

- Biết cách tính về năng lượng cho người lớn và trẻ em. 

- Hiểu rõ vai trò, nhu cầu, nguồn gốc của các chất dinh dưỡng cần 

thiết đối với cơ thể người. 

- Hiểu được các yếu tổ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của thực 

phẩm 

- Biết rõ về cách phân loại 4 nhóm thực phẩm, hiểu về đặc điểm 

vệ sinh, biết các nguyên tắc bảo quản và chế biến các món ăn cho 

trẻ. 

- Biết được nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em ở các lứa tuổi từ 0 - 1 

tuổi, từ 1- 3 tuổi, từ 4 - 6 tuổi. 

- Hiểu rõ thế nào là khấu phần ăn cân đối và hợp lý. 

- Biết các bước xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ. 

- Hiểu rõ các nguyên tắc xây dựng thực đơn và thực hành xây 

dựng thực đơn cho trẻ. 

- Hiểu rõ các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho 

trẻ trong các trường mầm non. 

- Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, tác hại, cách phòng chống 

và cách phát hiện các bệnh: Suy dinh dưỡng, béo phì ở trẻ em, còi 

xương do thiếu vitamin D, thiếu máu do thiếu sắt, bướu cổ do 

thiếu iôd, khô mắt do thiếu vitamin A ở trẻ em. 

+ Về kĩ năng- Thực hiện đúng phương pháp dinh dưỡng đối với 

3 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

hoặc Bài tập lớn: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận 

(mở), hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trẻ Mầm non 

- Quan sát, phán đoán và có biện pháp can thiệp chăm sóc dinh 

dưỡng phù hợp với từng đối tượng trẻ Mầm non. 

- Vận dụng được các hình thức, biện pháp giáo dục truyền thông 

dinh dưỡng cho trẻ ở trường Mầm non. 

- Chủ động chuẩn bị cho việc thu thập tư liệu về việc theo dõi 

quản lí biểu đồ phát triển của trẻ ở trường mầm non. 

+ Về thái độ 

- Có ý thức tự bảo vệ, chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ và 

bản thân. 

- Có ý thức và thái độ học tập nghiêm túc, tham gia hoạt động 

nhóm, tham khảo tài liệu, tự học nhằm bổ sung kiến thức. 

42.  Lí luận và phương 

pháp giáo dục thể 

chất 

Học xong học phần Lý luận và phương pháp GDTC cho trẻ học 

viên sẽ nắm được một số kiến thức về lý luận và các phương 

pháp, nguyên tắc khi cho trẻ tập luyện, vận động trong giờ học 

chính khoá, đồng thời cung cấp cho học viên những kĩ năng cơ 

bản của một số môn thể thao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý 

của lứa tuổi mầm non. 

2 HK 6 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 3 

- 01 bài kiểm tra hết học phần: 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

43.  Lí luận và PP tổ 

chức hoạt động 

khám phá khoa học 

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức 

cơ bản về lý luận môn học; nội dung, phương pháp, hình thức, 

phương tiện, điều kiện tổ chức hoạt động cho trẻ khám phá khoa 

học về MTXQ… 

- Về kỹ năng: Rèn luyện được kỹ năng thiết kế giáo án; tổ chức 

hoạt động khám phá MTXQ một cách khoa học, phù hợp với các 

chủ đề ở từng độ tuổi. 

- Về thái độ: Yêu thích môn học, có lòng say mê nghiên cứu các 

lĩnh vực thuộc bộ môn, chọn đề tài hứng thú để làm bài tập lớn 

hoặc khóa luận tốt nghiệp. Nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề 

nghiệp. 

3 HK 7 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ hoặc bài tập lớn: hệ số 

3 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc làm bài tiểu luận: hệ số 6  

- Thang điểm 10 (quy ra A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 



94 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

44.  Lí luận và PP tổ 

chức hoạt động âm 

nhạc 

- Về kiến thức : Học viên nắm được phương pháp dạy hát và 

phương pháp phát triển khả năng âm nhạc cho trẻ. 

 - Về kỹ năng : Có kĩ năng soạn – giảng theo đặc trưng bộ môn, 

đúng phương pháp trong từng phân môn, từng hoạt động dạy học. 

- Về thái độ : Yêu thích hoạt động âm nhạc đem đến cho trẻ 

những bài hát hay, phù hợp với độ tuổi. 

2 HK 6 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc tiểu luận: hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

45.  Lí luận và PP tổ 

chức hoạt động tạo 

hình 

- Giúp học viên nhận thức đúng về tầm quan trọng của bộ môn 

tạo hình đối với một giáo viên giảng dạy PPHD - HĐTH. 

- Môn tạo hình và PPHD - HĐTH trong nhà trường sư phạm 

nhằm mục tiêu giáo dục thẩm mĩ cho học viên: Giúp học viên 

nâng cao kiến thức về hoạt động tạo hình và cảm nhận được cái 

đẹp của các dạng tạo hình. 

- Trên cơ sở tiếp xúc, làm quen với các kỹ thuật cơ bản của tạo 

hình, trong việc nghiên cứu, học tập từng bài, dạng bài sẽ giúp 

cho học viên hiểu sâu hơn về cái đẹp. Thuận lợi hơn trong việc 

giảng dạy, sáng tạo, tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ chuyên 

môn . 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia đầy đủ các 

giờ lên lớp, soạn giáo án và 

thực hiện các qui trình lên lớp 

nhằm đánh giá theo nhóm và cá 

nhân. 

- Đánh giá theo từng phân môn 

và thiết kế bài dạy cụ thể cả 

giáo án và các hoạt động lên 

lớp. 

- Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thực hành: hệ 

số 3 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn: hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 

46.  Phương pháp hình 

thành biểu tượng 

  - Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

dạy học những kiến thức toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non bao 

3 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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toán gồm những kiến thức về: 

+ Có hiểu biết đại cương về bộ môn “Phương pháp cho trẻ làm 

quen với toán”. 

+ Qui luật, đặc điểm phát triển những biểu tượng toán học của trẻ 

mầm non như đặc điểm phát triển về số lượng, kích thước, hình 

dạng, không gian, thời gian… 

+ Mục đích, nội dung, nguyên tắc và phương pháp hình thành 

những biểu tượng toán học cho trẻ mầm non… 

Kĩ năng 

+ RL cho sinh viên kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động cho 

trẻ làm quen với toán. 

+ Kĩ năng đánh giá: Đồng nghiệp, trẻ. 

`Thái độ 

+ Góp phần bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức 

của người GVMN. 

+ Phát triển cho sinh viên năng lực tự đào tạo, tự nghiên cứu về 

“Phương pháp cho trẻ làm quen với toán”, giúp họ trở thành 

những người giáo viên có khả năng thích ứng nhanh chóng với 

công việc, với sự thay đổi của chương trình… 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

hoặc làm bài tập lớn: 2 bài hệ 

số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

47.  Phương pháp làm 

quen văn học 

- Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học 

cơ bản, thiết thực về nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức 

hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học (TPVH). 

 -  Về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức hoạt 

động cho trẻ làm quen với TPVH. Cụ thể là: 

 + Kỹ năng đọc, kể diễn cảm TPVH cho trẻ nghe. 

 + Sử dụng linh hoạt các đồ dùng dạy học. 

 + Vận dụng phối hợp, linh hoạt các phương pháp, hình thức 

cho trẻ LQ TPVH được làm quen. 

+ Biết lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động làm quen với 

TPVH phù hợp với độ tuổi, loại bài, loại tiết. 

- Về thái độ: Giáo dục cho sinh viên lòng say mê TPVH dành cho 

trẻ MN, có rung cảm sâu sắc về vẻ đẹp chứa đựng trong các tác 

3 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

hoặc làm bài tập lớn: 1 bài hệ 

số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

phẩm cho trẻ làm quen, dẫn dắt trẻ đến với thế giới tình cảm của 

con người, làm cho tâm hồn các em thêm phong phú, đáp ứng nhu 

cầu hiểu biết của trẻ về cuộc sống, môi trường xung quanh, với 

thế giới thiên nhiên sinh động, hấp dẫn, nhiều màu, nhiều vẻ. Qua 

đó góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ. 

48.  Phương tiện kĩ 

thuật dạy học và 

ứng dụng CNTT 

trong dạy học ở  

Mầm non 

-Kiến thức: Học phần trang bị cho người học những kiến thức sử 

dụng các phương tiện dạy học kỹ thuật đang được sử dụng rộng 

rãi và phổ biến hiện nay ở các trường mầm non; Kết thúc học 

phần người học có thể sử dụng các phần mềm ứng dụng: Sử dụng 

vẽ Paint, Microsoft PowerPoint, ,… để xây dựng các bài giảng, 

giáo án điện tử phục vụ cho việc dạy học. 

-Kỹ năng: Thiết kế bài giảng điện tử phục vụ cho việc dạy học, sử 

dụng phối hợp các phương tiện kỹ thuật để đưa các bài giảng điện 

tử vào tiết dạy. 

-Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV có sự hiểu biết tốt về 

máy tính, về mạng thông tin và tra tìm dữ liệu trên mạng thông 

tin. 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập. 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 01 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Thi Thực 

hành, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

49.  Nghệ thuật đọc, kể 

diễn cảm TPVH 

trong CT MN 

Cung cấp cho sinh viên hiểu được tác dụng của tác phẩm văn học 

đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, nghệ thuật đọc, kể tác 

phẩm văn học cho trẻ lứa tuổi Mầm non và cách tổ chức hoạt 

động văn học nghệ thuật cho trẻ em lứa tuổi Mầm non, giúp trẻ 

phát tiển ngôn ngữ phong phú và mạch lạc.. 

Sinh viên biết vận dụng lí thuyết đã học, rèn luyện kĩ năng đọc, 

kể diễn cảm có nghệ thuật, nắm vững các thủ thuật cơ bản, các 

phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động văn học, nghệ thuật 

cho trẻ đạt hiệu quả cao. 

Giáo dục cho sinh viên lòng yêu thương trẻ, giúp trẻ cảm nhận tác 

phẩm văn học qua giọng đọc, kể một cách có nghệ thuật. 

2 HK 7 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra lý thuyết: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thực hành: hệ 

số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn: hệ số 6 

50.  Phương pháp 

nghiên cứu trẻ em 

- Về kiến thức: Trang bị cho người học những vấn đề cơ bản, hiện 

đại về việc nghiên cứu trẻ em, từ các quan điểm tiếp cận mang 

tính chất định hướng của phương pháp luận (cách tiếp cận lịch sử, 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cách tiếp cận hoạt động, cách tiếp cận tích hợp…) đến các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể (phương pháp nghiên cứu lý luận, 

phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp nghiên cứu xử lý 

số liệu bằng toán học). 

- Về kỹ năng: Hình thành cho người học các kỹ năng cơ bản sau 

đây: 

+ Kỹ năng phân tích, đánh giá, xử lý các sản phẩm nghiên cứu thu 

được trong quá trình nghiên cứu trẻ em.  

+ Kỹ năng sử dụng tối ưu các phương pháp nghiên cứu khoa học 

mà trung tâm là phương pháp nghiên cứu trẻ em.. 

+ Kỹ năng biết lập dàn ý và triển khai cho một đề tài nghiên cứu 

khoa học. 

+ Kỹ năng vận dụng kiến thức của môn học vào quá trình nghiên 

cứu khoa học và công tác sau này một cách hiệu quả. 

- Về thái độ: Giúp người học thấy được tầm quan trọng của việc 

nghiên cứu khoa học mà trung tâm là nghiên cứu trẻ em. Trên cơ 

sở đó, hình thành cho người học thái độ đúng đắn đối với môn 

học cũng như đối với việc rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu trẻ 

em của người giáo viên mầm non. 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

51.  Giáo dục môi 

trường trong 

trường mầm non 

- Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm vững các kiến thức sau: 

 Nắm được các vấn đề cơ bản của giáo dục môi trường, tổng 

quan của quá trình triển khai công tác GDMT trên thế giới và 

Việt Nam.. Phân tích được mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ GDMT 

đối với trẻ mầm non, phân tích được cơ sở xác định nội dung 

GDMT và xác định được nội dung GDMT cho trẻ MN nói chung 

và theo lứa tuổi nói riêng 

- Kỹ năng: 

 Vận dụng được các phương pháp GDMT cho trẻ mầm non và có 

kỹ năng lựa chọn, sử dụng các phương pháp GDMT thông qua 

các hoạt động ở trường MN. 

Kỹ năng thiết kế và triển khai các hình thức GDMT cho trẻ ở 

trường mầm non 

2 HK 7 - Dự lớp 30 tiết LT. 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài LT * 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra A, B, 

C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Thiết kế được một số hoạt động giúp trẻ mầm non yêu thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:   

Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên, đồng thời vận 

động những người khác cùng bảo vệ môi trường sống. 

Sẵn sàng làm một tuyên truyền viên phục vụ cho những chủ 

trương, chính sách của nhà nước về những vấn đề dân số, tài 

nguyên, môi trường. 

Yêu thích môn học và phải có ý thức thường xuyên tích lũy các 

kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

52.  Giáo dục vệ sinh - 

dinh dưỡng cho trẻ 

mầm non 

- Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục thói 

quen vệ sinh, văn minh và giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ 

mầm non. 

- Nắm được hình thức tổ chức giáo dục thói quen vệ sinh ở trường 

mầm non. 

- Nắm được vai trò của giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe đối với 

trẻ mầm non. 

- Hình thành và phát triển các kĩ năng xác định mục tiêu giáo dục 

vệ sinh chăm sóc trẻ, dinh dưỡng cho trẻ cho từng lứa tuổi ở 

trường mầm non. 

- Biết cách lồng ghép giáo dục thói quen vệ sinh, dinh dưỡng vào 

các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non. 

- Có kĩ năng tổ chức giáo dục thói quen vệ sinh, dinh dưỡng – sức 

khỏe phù hợp cho trẻ ở trường mầm non. 

- Thiết kế được các hoạt động giáo dục thói quen vệ sinh, dinh 

dưỡng – sức khỏe cho trẻ ở trường mầm non theo hướng tích hợp. 

- Có ý thức tự bảo vệ, chăm sóc vệ sinh, dinh dưỡng cho bản 

thân. 

- Có ý thức và thái độ học tập nghiêm túc, tham gia hoạt động 

nhóm, tham khảo tài liệu, tự học nhằm bổ sung kiến thức. 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

53.  Giáo dục đặc biệt - Về kiến thức: Học phần Giáo dục đặc biệt bao gồm một số vấn 

đề chung nhất về Giáo dục đặc biệt (khái niệm, đối tượng, nhiệm 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

vụ, phương pháp và một số vấn đề liên quan tới Giáo dục đặc 

biệt: lịch sử phát triển của Giáo dục đặc biệt; thực trạng của giáo 

dục đặc biệt); Mục tiêu, nguyên tắc và hình thức tổ chức Giáo dục 

đặc biệt; Sự phối hợp giữa các lực lượng trong giáo dục đặc biệt; 

giáo dục đặc biệt cho các nhóm trẻ khuyết tật; Can thiệp sớm cho 

trẻ khuyết tật. 

- Về Kỹ năng: Bước đầu có khả năng đánh giá, xác định, phân 

loại được các loại trẻ có nhu cầu đặc biệt, nhất là trẻ khuyết tật. 

Hình thành kỹ năng xây dựng được kế hoạch giáo dục cá nhân 

cho trẻ khuyết tật, có thể chủ động phối hợp các lực lượng khác 

tham gia vào giáo dục trẻ đặc biệt. 

Hình thành những kĩ năng nghiên cứu trẻ khuyết tật, làm cơ sở để 

tiếp tục, độc lập nghiên cứu các lĩnh vực khác của giáo dục trẻ 

khuyết tật. 

- Về thái độ: Yêu thích, coi trọng, có hứng thú học, nghiên cứu và 

làm giáo dục đặc biệt; Có nhìn nhận và thái độ tích cực, đúng đắn 

trong việc đánh giá, nhìn nhận trẻ khuyết tật; Tăng thêm lòng yêu 

nghề dạy học, coi trọng việc rèn luyện hình thành và phát triển 

nhân cách của người giáo viên. 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

54.  Tâm lý học đại 

cương 

- Về kiến thức: sinh viên xác định được các khái niệm cơ bản: 

tâm lý học là một khoa học, bản chất hiện tượng tâm lý người, các 

phạm trù hoạt động, giao tiếp, nhân cách, ý thức, hoạt động nhận 

thức, tình cảm, ý chí và trí nhớ của con người. 

- Về kỹ năng: sinh viên vận dụng được các kiến thức tâm lý học 

đại cương để phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý theo quan 

điểm khoa học, vận dụng kiến thức vào việc học tập, rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm và rèn luyện bản thân. Đồng thời, sinh viên 

hình thành được những kĩ năng học tập và nghiên cứu tâm lý học, 

làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu học phần Tâm lý học lứa tuổi và 

tâm lý học sư phạm. 

- Về thái độ: sinh viên nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của 

môn học, có thái độ nghiêm túc, khoa học, thể hiện sự yêu thích, 

2 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hứng thú và tích cực khi nghiên cứu nội dung môn học này. 

55.  Giáo dục học đại 

cương 

- Về kiến thức:  

Sau khi học xong học phần này, SV cần thông hiểu được: 

+ Đối tượng, nhiệm vụ của GDH mầm non 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân 

cách. 

+ Vị trí của GDH mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

+ Các nguyên tắc Giáo dục mầm non. 

+ Các nhiệm vụ của giáo dục mầm non. 

- Về kỹ năng: 

+ Hình thành và phát triển cho SV các kỹ năng phân tích – tổng 

hợp, so sánh, đối chiếu; kỹ năng nhìn nhận vấn đề một cách đa 

chiều để đánh giá đúng sự phát triển của GDH mầm non. 

- Về thái độ: 

+ Giáo dục SV có thái độ yêu thích môn học và có cái nhìn đúng 

đắn về sự phát triển của GDH mầm non trong sự phát triển của xã 

hội hiện nay, từ đó làm tăng thêm thái độ yêu nghề đối với SV. 

2 HK 2 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn : hệ số 6 

- Đề thi: Tự luận (Đề đóng) 

56.  Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm thường 

xuyên 

+ Về kiến thức:  

Sinh viên nắm được:  

- Cơ sở lý luận của công tác RL NVSPTX: Lược sử, các khái 

niệm cơ bản, ý nghĩa, hệ thống các kỹ năng sư phạm cần hình 

thành (các kỹ năng cơ sở, các kỹ năng chuyên ngành). 

- Nội dung rèn luyện (cơ sở để xây dựng nội dung; các nội dung 

rèn luyện cụ thể: RL kỹ năng cơ bản, RL kỹ năng tổng hợp, RL 

kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ (nghe, nói, làm quen với đọc, 

viết); quy trình rèn luyện; Đánh giá kết quả rèn luyện. 

+ Về kỹ năng: 

Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sư phạm theo Chuẩn nghiệp 

của GVMN. 

+ Về thái độ: 

Rèn luyện cho sinh viên các phẩm chất cần thiết của người 

GVMN theo Chuẩn nghề nghiệp. 

3 HK 4 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài tập thực hành, nhật ký 

thực hành theo nhóm: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn: hệ số 6 



101 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

57.  Đánh giá trong 

giáo dục mầm non 

- Về kiến thức: 

+ Nắm vững các khái niệm cơ bản về đánh giá, mục đích ý nghĩa 

của đánh giá. 

+ Nắm vững các nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và 

kỹ thuật đánh giá. 

+ Nắm được cách sử dụng các biện pháp và thuật đánh giá. 

- Về kỹ năng: 

+ Hình thành những kỹ năng cơ bản trong việc đánh giá trẻ mầm 

non. 

+ Rèn kỹ năng theo dõi, quan sát hành vi của trẻ trong các hoạt 

động hàng ngày và qua các chủ đề/chủ điểm. 

- Về thái độ: 

+ Trân trọng kết quả của trẻ, theo dõi các hoạt động đánh giá trẻ 

một cách có hệ thống và khoa học. 

+ Khách quan, công bằng đúng mực trong việc đánh giá trẻ. 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: Hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B , 

C, D…) 

58.  Tâm lý học trẻ em 

1 

- Về kiến thức: 

+ Trang bị cho SV hệ thống tri thức cơ bản về khoa học tâm lý trẻ 

em độ tuổi mầm non (từ 1 – 3 tuổi). 

+ SV nắm được các kiến thức cơ bản về việc sự phát triển tâm lý 

trẻ em dưới 3 tuổi. Trên cơ sở đó, hình thành KN, KX chăm sóc 

trẻ mầm non, xây dựng cho SV những quan điểm đúng đắn trong 

quá trình chăm sóc, GD trẻ, bước đầu hình thành những phẩm 

chất và năng lực cần thiết của người giáo viên MN trong tương 

lai. 

- Về kỹ năng: Hình thành cho SV những KN cần thiết như: KN 

thiết kế, KN tổ chức thực hiện và đánh giá công tác chăm sóc 

giáo dục trẻ mầm non để thấy được sự phát triển tâm lý của trẻ 

qua từng giai đoạn lứa tuổi để có những biện pháp tác động phù 

hợp tạo ra sự phát triển tâm lý. 

- Về thái độ: 

+ Có phẩm chất và năng lực cần thiết ban đầu của người làm công 

tác giáo dục trẻ mầm non. 

2 HK 3 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 3 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn: hệ số 6 

- Đề thi: Tự luận (Đề đóng). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Hình thành và phát triển cho SV ý thức, thái độ học tập chủ 

động, tích cực, tự giác chuẩn bị các bài tập theo hướng dẫn của 

GV. 

+  Hình thành thái độ học tập theo nhóm. 

59.  Tâm lý học trẻ em 

2 

- Về kiến thức: SV nắm được các kiến thức cơ bản về việc sự phát 

triển tâm lý trẻ em từ 3 đến 6 tuổi và các nội dung về tâm lý học 

dạy học ở trường Mầm non.  Trên cơ sở đó, hình thành KN, KX 

chăm sóc trẻ mầm non, xây dựng cho SV những quan điểm đúng 

đắn trong quá trình chăm sóc, GD trẻ, bước đầu hình thành những 

phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên mầm non 

trong tương lai. 

- Về kỹ năng: Hình thành cho SV những KN cần thiết như: KN 

thiết kế, KN tổ chức thực hiện và đánh giá công tác chăm sóc 

giáo dục trẻ mầm non để thấy được sự phát triển tâm lý của trẻ 

qua từng giai đoạn lứa tuổi để có những biện pháp tác động phù 

hợp tạo ra sự phát triển tâm lý. 

- Về thái độ: 

+ Có phẩm chất và năng lực cần thiết ban đầu của người làm công 

tác giáo dục trẻ mầm non. 

+ Hình thành và phát triển cho SV ý thức, thái độ học tập chủ 

động, tích cực, tự giác chuẩn bị các bài tập theo hướng dẫn của 

GV. 

+ Hình thành thái độ học tập theo nhóm. 

3 HK 4 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn : hệ số 6 

- Đề thi: Tự luận (Đề đóng). 

60.  Giáo dục học mầm 

non 1 

- Về kiến thức: 

+ Trang bị cho SV hệ thống tri thức cơ bản về khoa học giáo dục 

trẻ em độ tuổi mầm non. 

+ SV Phân tích được các kiến thức cơ bản về các nội dung giáo 

dục và việc tổ chức hoạt động với đồ vật và hoạt động vui chơi 

cho trẻ ở trường mầm non. 

+ Trên cơ sở cung cấp những tri thức cơ bản, hình thành KN, KX 

chăm sóc trẻ mầm non, xây dựng cho SV những quan điểm đúng 

đắn trong quá trình chăm sóc, GD trẻ, bước đầu hình thành những 

2 HK 3 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên mầm non 

trong tương lai. 

- Về kỹ năng: 

+ Hình thành cho SV những KN cần thiết như: KN thiết kế, KN 

tổ chức thực hiện và đánh giá công tác chăm sóc giáo dục trẻ 

mầm non. 

+ Hình thành KN sử dụng chương trình, tài liệu, phương tiện dạy 

học và hướng dẫn trẻ cách thức hoạt động với đồ vật ở tại trường 

mầm non. 

- Về thái độ: 

+ Có phẩm chất và năng lực cần thiết ban đầu của người làm công 

tác giáo dục trẻ mầm non. 

+ Hình thành và phát triển cho SV ý thức, thái độ học tập chủ 

động, tích cực, tự giác chuẩn bị các bài tập theo hướng dẫn của 

GV. 

+ Tích cực tham gia học tập theo nhóm 

- Đề thi: Tự luận (Đề đóng) 

61.  Giáo dục học mầm 

non 2 

+ Về kiến thức: 

- SV biết cách tổ chức được hoạt động học tập cho trẻ em các độ 

tuổi ở trường mầm non; cách tổ chức ngày hội, ngày lễ; hình dung 

được những nội dung chuẩn bị cho trẻ em trước khi vào lớp một 

và người giáo viên mầm non với công tác quản lý các nhóm lớp. 

- Trên cơ sở cung cấp những tri thức cơ bản, hình thành KN, KX 

chăm sóc trẻ mầm non, xây dựng cho SV những quan điểm đúng 

đắn trong quá trình chăm sóc, GD trẻ, bước đầu hình thành những 

phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên mầm non 

trong tương lai. 

+ Về kỹ năng: 

- Hình thành cho SV những KN cần thiết như: KN thiết kế, KN tổ 

chức thực hiện và đánh giá công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm 

non. 

- Hình thành KN sử dụng chương trình, tài liệu, phương tiện dạy 

học và hướng dẫn trẻ cách thức hoạt động với đồ vật ở tại trường 

3 HK 4 - Đánh giá mức độ chuyên cần 

và xây dựng phát biểu bài: hệ 

số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thường xuyên 

giữa kỳ: hệ số 2 

- 01 bài kiểm tra hết học phần 

hoặc bài tập lớn: hệ số 6 

- Đề thi: Tự luận (Đề đóng) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

mầm non. 

+  Về thái độ: 

- Có phẩm chất và năng lực cần thiết ban đầu của người làm công 

tác giáo dục trẻ mầm non. 

- Hình thành và phát triển cho SV ý thức, thái độ học tập chủ 

động, tích cực, tự giác chuẩn bị các bài tập theo hướng dẫn của 

GV. 

- Tích cực tham gia học tập theo nhóm 

62.  Thực tập sư phạm 

1 

- Về kiến thức: Học phần này bước đầu giúp sinh viên tìm hiểu và 

nắm được một cách tổng quan về ngành giáo dục mầm non: chiến 

lược phát triển GDMN; hệ thống tổ chức; các loại hình trường 

mầm non… 

- Về kỹ năng: Bước đầu hình thành kỹ năng quan sát, nắm bắt các 

hoạt động ở trường mầm non. Biết được nhiệm vụ của người 

GVMN. 

- Về thái độ: Hình thành thái độ đúng đắn và có tình cảm yêu quý 

nghề GVMN. 

2 HK 6 - Đánh giá mức độ chuyên cần, 

thái độ tích cực: hệ số 1 

- 01 bài kiểm tra thực hành: hệ 

số 3 

- Kết quả thực tập: hệ số 6 

63.  Thực tập sư phạm 

2 

- Về kiến thức: Giúp sinh viên có điều kiện vận dụng những kiến 

thức đã học vào thực tiễn GDMN: Lập kế hoạch, thiết kế bài 

giảng, giáo án điện tử, chăm sóc, giáo dục, giảng dạy, hướng dẫn 

vui chơi, hướng dẫn hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non ở các 

độ tuổi. Tiếp cận, xử lý và vận dụng linh hoạt những thông tin 

khoa học mới của ngành học vào hoạt động thực tiễn của GDMN; 

Sử dụng tốt các phương tiện phục vụ cho hoạt động chăm sóc-

giáo dục trẻ. 

- Về kỹ năng: Củng cố và rèn luyện các kỹ năng cần thiết của 

người GVMN theo Chuẩn nghề nghiệp. 

- Về thái độ: Nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất nghề 

nghiệp, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để 

trở thành người GVMN theo Chuẩn nghề nghiệp. 

4 HK 8 - Thực tập công tác giảng dạy: 

hệ số 2. 

- Thực tập các hoạt động (góc, 

ngoài trời): hệ số 1. 

- Thực tập công tác giáo dục: hệ 

số 1. 

- Kết quả cuối đợt thực tập: hệ 

số 6. 

64.  Khoá luận tốt - Sinh viên đi sâu nghiên cứu một số lĩnh vực của ngành học. 7 HK 8 - Sinh viên tiến hành bảo vệ đề 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nghiệp - Cơ sở, tiền đề để sinh viên tiếp cận với công tác NCKH. 

- Đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 

- Phát huy được năng lực tự học tập, tự nghiên cứu trong sinh 

viên. 

cương chi tiết từ đầu năm học. 

- Sinh viên thực hiện NCKH 

với đề tài đã chọn trong cả năm 

học. 

- Sinh viên báo cáo kết quả đề 

tài đã thực hiện trước 02 CB 

chấm. 

65.  Lí luận và phương 

pháp phát triển 

ngôn ngữ 

* Kiến thức:  

Sinh viên nắm được: 

- Hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hiện đại về phương pháp 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ.  

- Quan điểm duy vật biện chứng về liên hệ giữa ngôn ngữ với con 

người và các quy luật phát triển lời nói cho trẻ trước tuổi đến 

trường phổ thông. 

- Đặc điểm ngôn ngữ của trẻ từng độ tuổi, nội dung, phương 

pháp, hình thức PTNN cho trẻ. Biết cách tổ chức hoạt động cho 

trẻ LQCC, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp Một, cách làm luận văn 

tốt nghiệp về phương pháp phát triển ngôn ngữ.   

* Kĩ năng: Rèn kĩ năng soạn giảng, vận dụng các phương pháp 

phát triển ngôn ngữ vào quá trình thực hành sư phạm để nâng cao 

kỹ năng nghề nghiệp. 

* Thái độ: Sinh viên biết vận dụng những tri thức của bộ môn vào 

việc giảng dạy và rèn luyện, trau đồi năng lực ngôn ngữ để nói, 

viết tiếng Việt đúng, hay. Từ đó, có lòng yêu quý tiếng mẹ đẻ. 

4 HK 8 + Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành 

+ Bài thi kết thúc học phần 

hoặc bài tiểu luận : hệ số 6. 

- Thang điểm 10 (quy ra A, 

B, C, D theo quy chế tín chỉ) 

66.  Chương trình – 

Phát triển và tổ 

chức thực hiện CT 

GDMN 

- Về kiến thức: 

 + Nắm được mục tiêu GDMN nói chung và mục tiêu cần đạt cho 

từng độ tuổi nói riêng, cách tiếp cận, nguyên tắc thực hiện chương 

trình và các bước về phát triển chương trình. 

+ Nắm được cách phân tích chương trình GDMN. 

+ Nắm được các điều kiện để thực hiện chương trình GDMN hiện 

nay. 

+ Nắm được những khái niệm, các quan điểm tiếp cận, hình thức 

3 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

hoặc làm bài tập lớn: 2 bài hệ 

số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thiết kế chương trình và các bước về phát triển chương trình và 

lập kế hoạch. 

+ Nắm được cách tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện 

chương trình GDMN. 

+ Nắm được khái niệm, nguyên tắc xây dựng, các yêu cầu về môi 

trường giáo dục và các bước xây dựng môi trường giáo dục theo 

chủ đề. 

- Về kĩ năng: 

+ Sinh viên biết vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế chương 

trình giáo dục mầm non dựa vào chương trình của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo ban hành (Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc – 

giáo dục trẻ mầm non cho các độ tuổi) sao cho phù hợp với đặc 

điểm, điều kiện của địa phương, phù hợp với đặc điểm nhận thức 

và nhu cầu hứng thú của trẻ. 

+ Rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng trong việc thiết kế 

cũng như việc lựa chọn học liệu và trang thiết bị môi trường giáo 

dục mầm non như hoạt động học có chủ đích, hoạt động vui chơi 

trong lớp, ngoài trời. 

- Về thái độ:  

Có thái độ học tập và làm việc nghiêm túc theo nhóm trong việc 

xây dựng chương trình và lập kế hoạch giáo dục mầm non. 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

67.  Tổ chức các hoạt 

động ở trường MN 

theo hướng tích 

hợp 

- Kiến thức: Học viên nắm được: 

+ Cơ sở khoa học của việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở 

trường MN theo hướng tích hợp. 

+ Quan điểm tích hợp trong GDMN. 

+ Cách tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo chủ đề. 

+ Môi trường hoạt động, vai trò của GV trong môi trường hoạt 

động. 

- Kỹ năng: Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục 

ở trường MN theo hướng tích hợp. 

- Thái độ: Thấy được tầm quan trọng của GV trong việc tổ chức 

môi trường hoạt động cho trẻ MN. 

3 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

hoặc làm Bài tập lớn: 1 bài hệ 

số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Tổ chức tốt các 

hoạt động cho trẻ MN theo hướng tích hợp. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng tạo ra môi trường hoạt 

động cho trẻ phù hợp với độ tuổi. 

 

4. NGÀNH ĐH SP VẬT LÝ 

 

1.  Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN. 

- Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố 

quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức 

và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN.  

- Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn 

học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hiện nay. 

2.  Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp sinh viên 

nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu 

tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng 

vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh phi 

truyền thống. 

- Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược 

"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

- Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.  

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

3.  Học phần III: 

Quân sự chung 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây 

dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân 

sự bảo vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết 

đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong 

quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa 

hình quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng 

vũ khí công nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

- Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh hoạt 

{30} HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học tập, 

chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

4.  Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

b) Yêu cầu: 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật. 

- Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự 

cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, biết vận 

dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Thực hành bắn 

súng. 

5.  Giáo dục thể chất 1 - Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên 

biết được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa 

chấn thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong 

rèn luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách 

giữ vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập 

luyện.   

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 
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chỉ 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

6.  Giáo dục thể chất 2 - Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế 

cơ bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát 

triển chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số 

môn như : Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ 

bản của xà đơn và xà kép (đối với Nam), xà lệch (đối với Nữ), để 

rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn 

luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người 

tập. 

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7.  Giáo dục thể chất 3 -Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8.  Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 

tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

9.  Triết học Mác- 1.Về kiến thức: 3 HK1 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Lênin Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng. 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

- Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp 

trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn những suy 

nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

10.  Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

- Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

- Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

11.  Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

12.  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý 

luận và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

13.  Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kahngs chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

14.  Pháp luật đại 

cương 

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản 

trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

- Kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của gia 

đình và xã hội.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giáo dục cho sinh viên ý thức 

tôn trọng, tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật. 

 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

15.  Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và hình thành kỹ năng cơ bản về 

tiếng Anh thực hành thông qua luyện tập các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. 

3 HK1 - Dự lớp: 45 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 
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Số 
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- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, các 

đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu cách, mạo từ, đại từ chỉ định, 

giới từ chỉ thời gian, phó từ chỉ tần suất, nói giờ, động từ “like”, 

động từ khiếm khuyết “can/ can’t”. Ngoài ra, sinh viên có thêm 

vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã hội thông qua qua 

các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc.  

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: sinh viên có khả năng hiểu trong những tình 

huống giao tiếp thông thường hàng ngày với những dạng như 

nghe chọn  câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời câu 

hỏi… 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu một số thông tin về cá 

nhân như sở thích về âm nhạc, mô tả công việc, giá cả khi đi mua 

sắm, và một số thông tin khác về gia đình….  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả công việc, nhà ở, cuộc sống gia đình, những 

hoạt động sở trường. 

- Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài 

đọc. 

- Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và thì 

cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, viết câu với các từ gợi ý 

và viết các đoạn văn ngắn dựa trên đoạn văn mẫu. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc nâng 

cao kỹ năng ngôn ngữ. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể sử dụng 

tiếng Anh ở mức độ cơ bản. 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

02 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

-Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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Số 
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- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

16.  Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

Tiếp tục trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng 

Anh, giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, tiếng Anh cơ bản, đồng thời định hướng sinh 

viên rút ra phương pháp tự rèn luyện các kỹ năng để có thể tự học 

một cách hiệu quả. Chú trọng phát triển kỹ năng nghe, nói. 

 - Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng đại từ tân ngữ, 

đại từ sở hữu, thì quá khứ đơn, cấu trúc “there is/ there are/ there 

was/ there were”. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Kỹ năng Nghe: có khả năng hiểu trong những tình huống giao 

tiếp thông thường hàng ngày như nói về tình yêu, phim ảnh, 

những người nổi tiếng và những nơi nổi tiếng với những dạng 

như nghe chọn câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời 

câu hỏi. 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu những hoạt động trong 

quá khứ, nói về âm nhạc, mô tả người, nơi ở, cách chỉ đường, giá 

cả khi đi mua sắm.  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả người, nhà ở, hoạt động giải trí như điện 

ảnh, du lịch. 

+ Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và thì 

cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, quá  khứ, viết câu với các 

từ gợi ý và viết các đoạn văn ngắn, viết postcard.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc vận 

2 HK2 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ vào việc giao tiếp bằng tiếng 

Anh. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm 

việc ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

17.  Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng giao tiếp ở cấp độ B1 

thông qua các 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết 

- Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức về ngữ 

pháp, ngữ âm, từ vựng và các kỹ thuật nghe, đọc hiểu ở cấp độ B1 

nhằm phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại 

ngắn và dài vừa gồm các nội dung: thói quen hằng ngày, thông tin 

cá nhân, hoạt động giải trí, các thông tin liên quan đến ngày, giờ 

thông qua các dạng nghe - trả lời câu hỏi, nghe - thảo luận, nghe 

và đánh giá đúng, sai (True/False), nghe - điền từ. 

+ Kỹ năng Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề 

đơn giản như nói về bản thân, gia đình, sở thích, những sự kiện đã 

từng diễn ra và những dự định tương lai.  

+ Kỹ năng Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 

150 – 300 từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các 

dạng bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - 

trả lời câu hỏi, đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và tiêu 

đề. 

Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài 

đọc. 

+ Kỹ năng Viết: Sinh viên có thể viết các đoạn ngắn về bản thân, 

gia đình, những việc đã từng xảy ra, những sự kiện đáng nhớ, 

những dự định tương lai và viết thư với những nội dung đơn giản, 

2 HK 3 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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ngắn gọn.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên nhận thức được 

vai trò của tiếng Anh trong việc học tập và công việc sau này. 

Đây là nền tảng để sinh viên học tiếp lên các học phần ngoại ngữ 

chuyên ngành và trang bị kiến thức để thi chuẩn đầu ra B1 theo 

chuẩn Châu Âu. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể giao 

tiếp các tình huống thông thường bằng tiếng Anh, viết thư hoặc 

đoạn văn tiếng Anh đơn giản. 

- Chiều hướng phát triển: Chuẩn bị cơ sở vững chắc để học các 

học phần tiếng Anh chuyên ngành. 

18.  Tin học căn bản - Về kiến thức: trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông.  

- Về kĩ năng: Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần 

vào việc quản lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và 

trao đổi thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha 

trình diễn.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp người học hiểu biết và 

có thái độ đúng đắn về vị trí vai trò của máy vi tính, công nghệ 

thông tin trong công việc cá nhân và xã hội. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: kiến thức và kỹ 

năng đượ trang bị bởi học phần là công cụ, phương tiện rất cần 

thiết và hữu hiệu cho mọi người trong mọi công việc trong xã hội 

hiện nay. 

- Chiều hướng phát triển: có tính nền tảng để nâng cao khả năng 

nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ thông tin. 

3 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp: 45 

tiết 

- Điểm Chuyên cần, thái độ học 

tập: hệ số 1 

- Điểm trung bình các bài kiểm 

tra giữa kỳ: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 

 

 

19.  Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học_trong ngành 

Vật Lý 

* Về kiến thức: 

- Nắm được những kiến thức về luận điểm về khoa học và nghiên 

cứu khoa học, các quan điểm tiếp cận duy vật biện chứng lịch sử 

trong nghiên cứu khoa học. 

- Biết một số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong nghiên 

cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu trong khoa 

2 HK 3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần theo hình 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học Vật lý nói riêng. 

- Biết cách viết một đề tài nghiên cứu khoa học, một bài báo khoa 

học cũng như một khóa luận tốt nghiệp.  

- Có hiểu biết về cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa 

học cũng như biết cách trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của 

mình. 

 * Về kỹ năng: 

- Xây dựng đề cương cho một đề tài nghiên cứu khoa học.  

- Viết một bài báo khoa học. 

- Biết phối hợp các phương pháp để thu thập và phân tích dữ liệu. 

- Trình bày được nội dung nghiên cứu đúng quy cách của một 

công trình nghiên cứu khoa học. 

- Có kỹ năng đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có thái độ yêu thích làm nghiên cứu khoa học. 

- Tích cực hưởng ứng, sẵn sàng tham gia các công trình nghiên 

cứu khoa học. 

- Trung thực với các kết quả trong nghiên cứu khoa học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể viết được một bài báo khoa học, hoặc một đề tài nghiên 

cứu khoa học ở mức độ tiểu luận hoặc một khóa luận, luận văn. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để có thể nghiên cứu các đề tài khoa học ở mức độ 

cao hơn. 

thức làm tiểu luận: 1 cột điểm 

hệ số 6 

 

20.  Quản lý HCNN và 

QL ngành 

GD&ĐT 

Kiến thức:  

- Nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở 

Việt Nam, những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC 

hiện nay. 

- Trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành 

chính nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Trình bày được nội dung, quy trình hoạt động quản lí hành 

chính nhà nước, công cụ, hình thức và phương pháp quản lý hành 

2 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn:  hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chính nhà nước. 

- Phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

hành chính nhà nước. 

- Trình bày được các khái niệm và những vấn đề liên quan đến 

công chức, công vụ; cơ sở pháp lý và sự cần thiết của Luật cán 

bộ, công chức 2008. 

- Nắm vững đường lối, quan điểm về giáo dục và đào tạo của 

Đảng và Nhà nước. Tổng hợp được tình hình giáo dục hiện nay 

của Việt Nam – những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế của 

giáo dục; mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục. 

- Hiểu và nắm chắc Luật giáo dục, Điều lệ trường Tiểu học. 

Kỹ năng: 

Kỹ năng tư duy bậc cao 

- Vận dụng các kiến thức đã học vào việc thực hiện các quy 

định trong giáo dục học sinh 

- Nhận diện và giải quyết được những vấn đề liên quan đến 

công tác quản lý hành chính trong nhà trường. 

- Từ nội dung môn học dần hình thành giá trị hành vi (tuân 

thủ nội quy quy định, tôn trọng quy chế, có khả năng thương 

thuyết, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp).   

Kỹ năng nghề nghiệp: 

- Làm việc theo nhóm 

- Quản lý, hướng đạo giáo dục cá nhân và tập thể học sinh 

tuân theo pháp luật, quy chế, quy định của nhà nước 

- Xây dựng kế hoạch, làm việc cẩn thận, chính xác theo quy 

định của ngành. 

Ý thức và thái độ:  

- Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và vai trò của bản thân 

đối với sự nghiệp cải cách nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục 

đào tạo. 

- Ý thức trách nhiệm với giá trị hành vi của mình 

- Hình thành ý thức thường xuyên rèn luyện và trau dồi kiến 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thức và đạo đức cho bản thân. 

21.  Toán cao cấp 1 Kiến thức: học phần Toán cao cấp 1 là trang bị cho sinh viên 

những kiến thức nền tảng và quan trọng nhất trong toán học cổ 

điển như các tính chất topo trong không gian ¡ , tính khả vi liên 

tục của hàm một biến số thực, đạo hàm và các phép tính vi phân- 

tích phân của hàm một biến số thực, lý thuyết chuỗi, các phép 

toán về đại số ma trận, phương pháp giải hệ phương phương trình 

tuyến tính và ứng dụng kết quả đạt được về phép tính vi phân, 

tích phân, đạo hàm cấp một đến cấp cao trong việc tính gần đúng 

giá trị số của hàm, khai triển Taylor của hàm số thực tại một 

điểm, tính giới hạn, tính diện tích hình phẳng có hình dạng phức 

tạp, tính thể tích vật thể tròn xoay và tính độ dài cung; ứng dụng 

trong việc tìm cực trị của hàm một biến số thực, tìm GTLN, 

GTNN,… 

Kỹ năng: sinh viên có khả năng giải được các bài tập về phép tính 

vi-tích phân hàm một biến, các bài tập về độ dài cung, thể tích, 

diện tích, tìm cực trị hàm một biến thực. 

    02 HK1 Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

22.  Toán cao cấp 2 Kiến thức: học phần Toán cao cấp 2 là trang bị cho sinh viên 

những kiến thức nền tảng và quan trọng nhất trong toán học cổ 

điển như các tính chất topo trong không gian 
n¡ , tính khả vi liên 

tục của hàm nhiều biến số thực,  đạo hàm riêng và ứng dụng trong 

việc xác định hàm số ẩn, ứng dụng trong việc xác định tiếp tuyến, 

pháp diện của đường, tiếp diện pháp tuyến của mặt cong, tìm hình 

bao của họ đường cong cho trước, ứng dụng trong việc tìm cực trị 

của hàm nhiều biến số thực, trong việc giải quyết các bài toán về 

phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 và 2, hệ phương trình vi 

phân tuyến tính cấp 1 và 2.  

Kỹ năng: sinh viên có kỷ năng giải quyết các bài tập về tính khả 

vi, liên tục hàm nhiều biến, xác định cực trực hàm nhiều biến và 

giải được bài tập liên quan đến phương trình vi phân, hệ phương 

trình vi phân…  

03 HK2 Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 



121 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

23.  Toán cao cấp 3 Kiến thức:  học phần Toán cao cấp 3 là trang bị cho sinh viên 

những kiến thức nền tảng và quan trọng nhất trong toán học cổ 

điển như các kiến thức về tích phân bội trên hình hộp và trên 

miền bị chặn bất kỳ; định lý Fubini, công thức đổi biến số trong 

tích phân bội, ứng dụng vào hình học và vật lý của tích phân bội, 

tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt và 

các công thức Green, Stockes, Divergence, Ostrogradski-Gauss. 

Kỹ năng: sinh viên có kỷ năng giải được các bài toán về tích phân 

2 lớp, 3 lớp, tích phân đường loại 1, loại 2, tích phân mặt loại 1 và 

loại 2. 

03 HK3 Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

24.  Cơ học * Về kiến thức: 

- Học phần cơ học giúp sinh viên hiểu được những vấn đề liên 

quan đến chuyển động như: 

- Thông hiểu các khái niệm cơ bản trong cơ học và các định luật 

tổng quát chi phối chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật 

rắn, chất lưu như: định luật Newton, nguyên lý tương đối Galilei, 

các định luật bảo toàn, định luật Kepler, định luật Bernoulli, Định 

luật Archimedes; thuyết tương đối Einstein... 

- Biết cách mô tả chuyển động và giải thích các hiện tượng cơ học 

trong tự nhiên, trong kỹ thuật và đời sống. 

* Về kĩ năng: 

- Giải được các bài toán chuyển động cơ học trong hệ quy chiếu 

quán tính và không quán tính. Xác định trạng thái chuyển động 

của vật ở bất kỳ thời điểm nào. Từ đó, ta có thể tính toán được 

trạng thái chuyển động của cơ hệ trong tương lai. 

- Biết cách vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng 

về cơ học trong tự nhiên, khoa học và đời sống. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

04 HK1 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên: 02 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

 - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng dạy 

môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Có thể dạy phần cơ học ở các trường phổ thông hoặc cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển:  

- Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập môn cơ lý thuyết sau 

này. 

25.  Nhiệt học * Về kiến thức: 

- Hiểu về cấu tạo phân tử của vật chất và vận dụng những hiểu 

biết đó để giải thích những tính chất vĩ mô của vật chất liên quan 

đến chuyển động của phân tử.  

- Hiểu biết về các nguyên lý của Nhiệt động lực học, những ứng 

dụng và phạm vi ứng dụng của chúng. 

- Giúp sinh viên có những hiểu biết ban đầu về phương pháp 

thống kê và phương pháp nhiệt động lực học làm cơ sở cho môn 

Nhiệt động lực học và Vật lý thống kê. 

* Về kĩ năng: 

 - Vận dụng những kiến thức về cấu tạo phân tử của vật chất và 

các nguyên lý nhiệt động lực học để giải quyết các bài toán và 

giải thích các hiện tượng thực tế liên quan. 

- Rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác. 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

03 HK2 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên: 02 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Có hứng thú học tập đối với môn học, yêu thích tìm tòi khoa 

học. 

- Có ý thức học tập tích cực, tự giác, sáng tạo. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần Nhiệt học ở các trường phổ thông hoặc cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập phần Nhiệt động lực 

học và Vật lý thống kê. 

26.  Điện và từ * Về kiến thức: Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản và đầy đủ về trường tĩnh điện và tĩnh 

từ, về dòng điện không đổi, tương tác điện và tương tác từ, những 

vấn đề về chuyển động của hạt mang điện trong từ trường, từ 

trường trong vật chất, cảm ứng điện từ và lý thuyết điện từ của 

Maxwell để hoàn thiện các kiến thức cơ bản về từ trường nói 

riêng và điện từ nói chung. Từ đó, có cái nhìn tổng quan về lý 

thuyết điện từ. 

* Về kĩ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như: 

các bài tập tính cường độ điện trường và từ trường, bài tập về 

mạch điện, tương tác giữa các điện tích và dòng điện… 

- Biết cách vận dụng được vào các vấn đề trong vật lý, kỹ thuật 

cũng như khoa học đời sống khi cần thiết. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

04 HK3 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên: 02 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng dạy 

môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần điện và từ trường ở các trường phổ thông hoặc 

cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập môn Điện động lực 

học sau này. 

27.  Quang học * Về kiến thức: 

Hiểu được bản chất điện từ của ánh sáng. 

Hiểu và hệ thống lại được các kiến thức cơ bản về quang hình 

học. 

Hiểu được lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng và vận dụng vào 

các trường hợp: giao thoa, nhiễu xạ, phân cực, tán sắc, tán xạ, hấp 

thụ ánh sáng… và các hiệu ứng quang lượng tử (bức xạ nhiệt, 

quang điện, hiệu ứng Compton…) 

Biết được cơ sở hoạt động của laser và các hiệu ứng quang học 

phi tuyến … 

* Về kĩ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như 

các bài tập về: quang hình học, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh 

sáng, quang điện… 

- Biết cách vận dụng để giải thích được các hiện tượng về quang 

học trong khoa học và đời sống 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

03 HK4 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên: 02 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:Có thể dạy phần 

quang học ở các trường phổ thông hoặc cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập quang học và quang 

phổ học ở mức độ cao hơn. 

28.  Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 

* Về kiến thức: Yêu cầu sinh viên nắm được:  

- Các khái niệm, bản chất các mẫu nguyên tử theo lý thuyết cổ 

điển và lượng tử. 

- Các khái niệm, bản chất các hiện tượng trong Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân; các mẫu cấu trúc hạt nhân. 

- Bước đầu tìm hiểu về hạt cơ bản, Vật lý năng lượng cao. 

* Về kĩ năng: 

- Phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức, kĩ năng giải bài 

tập Vật lý. 

- Kĩ năng làm việc tập thể, kĩ năng thuyết trình, thảo luận, sử 

dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện dạy học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Sinh viên nghiêm túc trong học tập, có tinh thần tự giác tìm tòi, 

tổng hợp, phân tích tư liệu cho bài học. 

- Tích cực tham gia thảo luận các câu hỏi và tình huống mà giảng 

viên đưa ra tại lớp hoặc các câu hỏi cần có sự đầu tư ở nhà. 

- Áp dụng lý thuyết vào bài tập một cách hiệu quả. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy Vật lý 

ở trường phổ thông, làm việc ở các cơ quan nghiên cứu về Vật lý. 

* Chiều hướng phát triển: nghiên cứu sâu hơn về Vật lý nguyên 

tử và hạt nhân, Vật lý năng lượng cao, hạt cơ bản. 

03 HK4 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên: 02 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

29.  Dao động và sóng * Về kiến thức: Yêu cầu sinh viên nắm được:  

- Các loại dao động: dao động cơ, dao động điện, dao động cơ-

điện. 

- Hiểu được các kiến thức cụ thể về từng hiện tượng dao động và 

sóng, thấy được những nét chung về quy luật biến đổi theo thời 

gian và trong không gian của một số đại lượng vật lý khác nhau 

trong quá trình dao động và sóng. 

* Về kĩ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như 

các bài tập về: dao động cơ, dao động điện, các quá trình sóng, … 

- Biết cách vận dụng để giải thích được các hiện tượng về dao 

động và sóng trong khoa học và đời sống 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Yêu cầu sinh viên nghiêm túc trong học tập, có tinh thần tự giác 

tìm tòi, tổng hợp, phân tích tư liệu để đạt được kết quả tốt. 

- Tích cực tham gia thảo luận các câu hỏi và tình huống mà giảng 

viên đưa ra tại lớp hoặc các câu hỏi cần có sự đầu tư ở nhà. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần dao động và sóng ở các trường phổ thông hoặc 

cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập các quá trình dao 

động và sóng ở mức độ cao hơn. 

02 HK5 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên: 01 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 

30.  Thiên văn học đại 

cương 

* Về kiến thức: 

Hiểu được cấu trúc của vũ trụ, quy luật chuyển động của các thiên 

thể trong vũ trụ, đặc biệt là Trái Đất và các thiên thể trong hệ Mặt 

03 HK5 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên: 02 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Trời.  

Hiểu được quy luật thay đổi mùa, cách xây dựng thời gian, lịch; 

cách xác định phương hướng, tọa độ… 

Hiểu được cơ sở của phương pháp thiên văn vật lý và ứng dụng 

phương pháp thiên văn vật lý nghiên cứu quy luật hoạt động, 

thành phần cấu tạo và bản chất vật lý của các thiên thể trong vũ 

trụ, đặc biệt là Trái Đất và các thiên thể trong hệ Mặt Trời. 

Biết  được các giả thuyết về sự hình thành và phát triễn của các thiên thể và 

vũ trụ. 

* Về kĩ năng: 

Vận dụng được các lý thuyết, định luật vật lý để giải thích các 

hiện tượng thiên văn phổ biến. 

Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như 

các bài tập. 

Vận dụng được những vấn đề cơ bản của phương pháp thiên văn 

vật lý để nghiên cứu thiên văn học. 

* Về thái độ đạo đức: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, tính cần cù, 

chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có nền tảng để nghiên cứu vật lý thiên văn ở các viện nghiên cứu, 

đài khí tượng…, dạy phần từ vi mô đến vĩ mô ở trường THPT 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập vật lý thiên văn. 

31.  Thí nghiệm vật lý 

đại cương 1 

* Về kiến thức: 

Ôn tập lại một số kiến thức cơ bản nhất trong phần Cơ học và 

Nhiệt học 

01 HK3 30 tiết thực hành tại PTN. Điểm 

học phần là trung bình cộng các 

bài thực hành. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về kĩ năng: 

Làm được một số thí nghiệm cơ bản về Cơ học và Nhiệt học 

Rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng đo đạc, kỹ năng xử lý kết 

quả đo 

* Về thái độ đạo đức: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác, kiên trì, chịu khó, cẩn thận, tỷ mĩ… 

Giáo dục lòng yêu nghề, tác phong công nghiệp, yêu thích môn 

vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy thí nghiệm vật lý hoặc làm phòng thiết bị ở các trường 

cao đẳng, phổ thông. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập vật lý thực nghiệm, đo 

đạc. 

32.  Thí nghiệm vật lý 

đại cương 2 

* Về kiến thức: 

Ôn tập lại một số kiến thức cơ bản nhất trong phần Điện từ học và 

Quang học như: định luật Ohm, dòng điện trong các môi trường – 

định luật Faraday, từ trường, chuyển động của điện tích trong 

điện trường và từ trường, thấu kính, các hiện tượng liên quan đến 

tính chất sóng hạt của ánh sáng… 

* Về kĩ năng: 

Sử dụng được các thiết bị đo điện và quang học, làm được một số 

thí nghiệm cơ bản về Điện từ và Quang học 

Rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng đo đạc, kỹ năng xử lý kết 

quả đo. 

* Về thái độ đạo đức: 

Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

01 HK5 30 tiết thực hành tại PTN. Điểm 

học phần là trung bình cộng các 

bài thực hành. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chính xác, kiên trì, chịu khó, cẩn thận, tỷ mĩ… 

Giáo dục lòng yêu nghề, tác phong công nghiệp, yêu thích môn 

vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy thí nghiệm vật lý hoặc làm phòng thiết bị ở các trường 

cao đẳng, phổ thông. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập vật lý thực nghiệm, đo 

đạc. 

33.  Điện kỹ thuật * Về kiến thức: 

- Hiểu được kết cấu, các đại lượng cơ bản, các chế độ làm việc, 

các định luật vật lý chi phối hoạt động, đặc điểm, tính chất của 

mạch điện xoay chiều. 

- Hiểu, phân tích, tính toán được các đại lượng đặc trưng trong 

mạch điện xoay chiều hình sin một pha và ba pha bằng các 

phương pháp khác nhau. 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lí hoạt động, các phương trình đặc 

trưng và sơ đồ thay thế cho quá trình hoạt động của một số loại 

máy điện như máy biến áp, các loại động cơ điện … 

* Về kĩ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản về mạch điện xoay chiều hình sin 

một pha, ba pha theo nhiều cách khác nhau, các bài tập về máy 

biến áp và động cơ điện. 

- Trên cơ sở các kiến thức đã nắm được, vận dụng để rèn luyện và 

nâng cao kỹ năng thực hành và áp dụng vào thực tế cuộc sống cũng 

như việc học tập, giảng dạy sau này. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

02 HK5 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên: 01 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về thái độ đạo đức: 

- Rèn luyện đức tính cần cù, chịu khó, cẩn thận… và tác phong 

công nghiệp. 

- Giáo dục lòng yêu nghề, yêu lao động sáng tạo. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm về an toàn trong lao động. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần điện xoay chiều ở trường THPT và trường cao 

đẳng, làm việc trong các xưởng máy điện, trạm điện… 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về kỹ 

thuật điện. 

34.  Thực hành điện kỹ 

thuật 

* Về kiến thức: 

- Biết các nguyên tắc an toàn điện, nguyên tắc đo và cách sử 

dụng các dụng cụ đo điện xoay chiều. 

- Cũng cố lại những kiến thức đã được học trong học phần Kỹ 

thuật điện như: mạch điện sin một pha và ba pha, máy biến áp và 

động cơ điện. 

* Về kĩ năng: 

- Thực hiện được các nguyên tắc an toàn điện, xử lí khi có sự cố 

về điện. 

- Sử dụng được các dụng cụ đo điện, tính toán khi đo các đại 

lượng về điện. 

- Lắp đặt, khảo sát và tính toán được các đại lượng đặc trưng 

trong mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha và 3 pha, các chế độ 

làm việc của máy biến áp một pha, động cơ điện một pha và ba 

pha. 

- Rèn luyện kĩ năng đo đạt, kĩ năng thao tác khi làm việc với 

mạng điện và các thiết bị điện. 

01 HK6 Dự lớp tại PTN (30 tiết) 

Điểm hp là trung bình cộng các 

bài thực hành 



131 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về thái độ đạo đức: 

- Có ý thức cần cù, chịu khó, cẩn thận khi làm việc với điện và 

các thiết bị điện. 

- Có tinh thần yêu lao động sáng tạo, rèn luyện tác phong công 

nghiệp. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy thực hành về điện xoay chiều hoặc công nghệ (kỹ 

thuật điện) ở trường cao đẳng, phổ thông. Làm việc trong các 

xưởng điện, nhà máy… 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập, thực hành về kỹ thuật 

điện. 

35.  Điện tử và vô 

tuyến điện 

* Về kiến thức: 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về sóng vô tuyến và các phần 

tử điện tử: linh kiện điện tử thụ động, bán dẫn, mạch điện tử cơ 

bản trong kỹ thuật vô tuyến. 

- Phân tích được các sơ đồ mạch điện tử cơ bản trong kỹ thuật vô 

tuyến; ứng dụng kỹ thuật vô tuyến trong các thiết bị đo lường 

ngành vật lý. 

* Về kĩ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng nhận biết các linh kiện điện tử, phân tích các 

mạch điện tử cơ bản trong kỹ thuật vô tuyến. 

- Vận dụng kiến thức điện tử học để nhận biết, giải thích hoạt 

động của các mạch điện tử vô tuyến phổ biến, thiết bị đo lường 

trong thí nghiệm vật lí. 

- Giải được các bài tập điện tử cơ bản theo nội dung từng chương 

mục. 

* Về thái độ: 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác. 

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Thích thú nghiên cứu về vô tuyến điện tử. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần những phần liên quan đến điện tử và vô tuyến ở 

trường THPT và trường cao đẳng, làm việc trong các cơ quan, 

đơn vị liên quan đến điện tử, vô tuyến ở mức độ cơ bản nhất. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về kỹ thuật điện tử và 

vô tuyến. 

36.  Thực hành điện tử 

và vô tuyến điện 

* Về kiến thức: 

- Nắm được nguyên tắc an toàn về điện-điện tử; Sử dụng thành 

thạo dụng cụ đo dao động ký hai chùm tia; lắp mạch điện theo 

yêu cầu từ Kis thực hành điện tử, đo thống số.  

- Lắp mạch chính xác và phân tích nguyên lí hoạt động của mạch. 

- Hiểu được cách đo thông số mạch và giải thích quan hệ giữa tín 

hiệu đầu ra và đầu vào.  

- Hoàn thành các câu hỏi liên quan đến mạch điện. 

* Về kĩ năng: 

- Thực hiện kĩ năng lắp ráp mạch điện tử cơ bản, sử dụng thành thạo dụng cụ 

đo. 

- Tư duy phân tích ứng dụng các mạch điện vô tuyến.  

* Về thái độ: 

- Thích thú nghiên cứu về kĩ thuật vô tuyến điện tử. 

- Có ý thức cần cù, chịu khó, cẩn thận khi làm việc với máy móc 

và các thiết bị điện tử. 

- Có tinh thần yêu lao động sáng tạo, rèn luyện tác phong công 

01 HK6 Dự lớp tại PTN (30 tiết) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nghiệp. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy thực hành về điện tử hoặc công nghệ (kỹ thuật điện tử) 

ở trường cao đẳng, phổ thông. Làm việc trong các cơ quan, xí 

nghiệp có sử dụng điện tử, vô tuyến ở mức độ cơ bản nhất. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập, thực hành về kỹ thuật 

điện tử. 

37.  Phương pháp toán 

cho vật lý 

* Về kiến thức: 

Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên phương 

pháp giải những phương trình vật lý toán cơ bản (các phương 

trình đạo hàm riêng cấp 2 như phương trình loại hypecbolic, 

phương trình loại parabolic, phương trình loại elliptic) mà chúng 

xuất hiện khi mô tả các quá trình vật lý khác nhau (như hiện 

tượng dao động, truyền sóng, truyền nhiệt, khuếch tán hay thế của 

các trường vật lý). Bên cạnh đó sinh viên cũng được trang bị các 

kiến thức về giải tích vector, các hàm đặc biệt như các đa thức 

trực giao, hàm gamma, hàm trụ, hàm cầu, hàm siêu bội… mà cần 

thiết khi tìm nghiệm của các phương trình toán lý. 

* Về kĩ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như: 

các bài tập về trường, phương trình hypecbolic, phương trình 

parabolic, phương trình elliptic… 

- Biết cách vận dụng được vào các vấn đề trong vật lý khi cần 

thiết 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy vật lý toán ở các trường cao đẳng, làm việc tại các 

viện hoặc trung tâm nghiên cứu về vật lý lý thuyết và vật lý toán. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập vật lý lý thuyết và vật 

lý toán ở mức độ cao hơn. 

38.  Cơ học lý thuyết * Về kiến thức: 

Học phần cơ học lý thuyết giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn học 

phần cơ học, cụ thể như: 

 - Xuất phát từ các định luật thực nghiệm của Newton, 

cùng với nguyên lý tương đối và nguyên lý đối xứng của không 

gian và thời gian tìm ra toàn bộ hệ thống các kiến thức cơ bản của 

cơ học cổ điển. Thiết lập được biểu thức của các định lý, định luật 

bảo toàn và ứng dụng của chúng vào bài toán hai vật, bài toán tán 

xạ. 

 - Hiểu cơ bản về cơ học giải tích. Từ nguyên lý 

D’Alembert xây dựng được phương trình Lagrange và từ biến 

phân Hamilton xây dựng phương trình Hamilton. Vận dụng các 

phương trình Lagrange, Hamilton để nghiên cứu các hệ dao động 

bé và chuyển động của vật rắn. 

* Về kĩ năng: 

 - Ứng dụng cơ học cổ điển giải được các bài toán về 

chuyển động cơ hệ phức tạp. Dựa vào các phương trình Lagrange, 

các phương trình Hamilton-Jacobi của cơ sở cơ học giải tích để 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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làm toán đặc biệt khảo sát hệ dao động bé và vật rắn. 

  - Biết cách vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng 

cơ học trong tự nhiên, trong khoa học và đời sống 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

           - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng 

dạy môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Bổ sung kiến thức để giảng dạy tốt hơn phần cơ học ở các trường 

phổ thông hoặc cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu sau này. 

39.  Vật lý thống kê * Về kiến thức: 

giúp cho sinh viên nắm được những vấn đề sau: 

- Kiến thức căn bản của lí thuyết xác suất sẽ được áp dụng trong 

việc nghiên cứu hệ. 

- Khái quát lại các kiến thức căn bản của nhiệt động lực học đã 

được học ở phần Nhiệt học. 

- Các vấn đề về vật lý thống kê (trong đó tập trung vào việc 

nghiên cứu các hệ vật lý nằm trong trạng thái cân bằng nhiệt 

động) mà người giáo viên vật lý ở trường phổ thông nhất thiết 

phải nắm được. 

* Về kĩ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản nhiệt động lực học và vật lý thống 

kê. 
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Số 
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- Trên cơ sở các kiến thức đã nắm được, vận dụng để rèn luyện và 

nâng cao kỹ năng thực hành và áp dụng vào thực tế cuộc sống cũng 

như việc học tập, giảng dạy sau này. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học 

* Về thái độ đạo đức: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc ở các trung tâm nghiên cứu về vật lý lý thuyết, 

dạy phần nhiệt học ở trường phổ thông. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về vật lý 

lý thuyết. 

40.  Điện động lực học * Về kiến thức: 

- Viết  và hiểu được ý nghĩa các phương trình Maxwell. 

- Hiểu được các đặc trưng của tĩnh điện trường, từ trường dừng, 

trường chuẩn dừng và trường sóng điện từ. 

- Hiểu được thuyết electron (cổ điển), khái niệm và các đặc tính 

của điện môi, từ môi và vật dẫn. 

- Biết được mối quan hệ giữa điện động lực học vĩ mô và thuyết 

electron.  

- Nêu được những tiên đề của thuyết tương đối Einstein. 

- Viết được các công thức của phép biến đổi Mincowski (bốn 

chiều)  
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Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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- Hiểu được các khái niệm về động học tương đối tính, động lực 

học tương đối tính và điện động lực học tương đối tính. 

* Về kĩ năng: 

- Vận dụng các phương trình Maxwell để giải quyết các bài toán.  

- Trình bày được thuyết electron. 

- Giải được các bài tập liên quan đến thuyết tương đối Einstein. 

- Phân biệt được động học tương đối tính, động lực học tương đối 

tính và điện động lực học tương đối tính. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Hiểu và truyền đạt hiệu quả phần điện và từ ở các trường phổ 

thông hoặc cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên 

ngành vật lý lý thuyết 

41.  Cơ học lượng tử * Về kiến thức: 

- Hiểu được các khái niệm về toán tử. Viết được dạng của các 

toán tử tương ứng với các bất biến động lực trong Vật lí. 

- Nêu được các tiên đề của CHLT 

- Hiểu được quá trình lượng tử hóa lần thứ nhất, lượng tử hóa lần 

hai 

* Về kĩ năng: 
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Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Vận dụng cơ sở toán tử để giải quyết các bài toán về toán tử, 

phương trình hàm riêng, trị riêng 

- Giải được phương trình Schrodinger, tìm hàm riêng và trị riêng 

tương ứng 

- Giải thích được hiện tượng phân rã hạt nhân  

- Giải được các bài tập về các toán tử momen động lượng, momen 

cơ và momen từ, các lượng tử số 

- Giải thích được quang phổ của nguyên tử Hydro 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Dạy phần vật lý lượng tử ở cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên ngành vật lý 

lý thuyết 

42.  Vật lý chất rắn * Về kiến thức: 

Học phần vật lý chất rắn giúp sinh viên hiểu được những vấn đề 

cơ bản về chất rắn như: cấu trúc và các liên kết trong chất rắn, 

dao động của mạng tinh thể, tính chất cơ, nhiệt, dẫn điện và tính 

chất từ của chất rắn, lý thuyết vùng năng lượng, năng lượng của 

electron trong tinh thể chất rắn, khí electron trong kim loại, chất 

bán dẫn, các hiện tượng tiếp xúc, nhiệt điện, điện từ và siêu dẫn 

của chất rắn. 

* Về kĩ năng: 

 - Giải được các bài toán về cấu trúc tinh thể, dao động 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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mạng, xác định vùng năng lượng và các tính chất của vật rắn. 

- Biết cách mô tả cấu trúc tinh thể và vận dụng lý thuyết để giải 

thích được các hiện tượng liên quan đến các tính chất của vật rắn 

trong tự nhiên, khoa học và đời sống 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

           - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng 

dạy môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Bổ sung kiến thức để giảng dạy phần cơ học ở các trường phổ thông hoặc 

cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên 

ngành Vật lý chất rắn sau này. 

43.  Lý luận và phương 

pháp dạy học vật 

lý 

* Về kiến thức: 

  - Hiểu được những cơ sở lí luận về dạy học nói chung và 

dạy học vật lý nói riêng, từ đó, sinh viên có thể xác định và thực 

hiện các hoạt động dạy học một cách hiệu quả. Đồng thời, sinh 

viên có thể tiếp cận với các quan điểm dạy học hiện đại phù hợp 

với sự phát triển của xã hội ngày nay. 

* Về kĩ năng: 

- Thiết kế và soạn giáo án được bài dạy học các kiến thức vật lý 

cơ bản. 

- Biết cách phân tích để giải các bài tập định tính cụ thể. 

03 HK5 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 02 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Thiết kế được bài dạy học vật lý và tổ chức dạy học theo hướng 

tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS. 

- Thiết kế được bài dạy học vật lý theo phương pháp phát hiện và giải quyết 

vấn đề. 

- Rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có thái độ yêu nghề dạy học. 

- Có ý thức học tập tích cực, tự giác, sáng tạo. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể tiến hành dạy học các kiến thức Vật lý ở các trường 

THPT. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập các môn Lí luận và 

phương pháp dạy học vật lý ở mức độ cao hơn. 

44.  Phân tích chương 

trình vật lý phổ 

thông 

* Về kiến thức: 

  - Trang bị cho sinh viên những hiểu biết tổng quát về cấu 

trúc chương trình Vật lý phổ thông, về kiến thức Vật lý được đưa 

vào chương trình và phương pháp dạy học các kiến thức đó. 

  * Về kĩ năng: 

- Phân tích cấu trúc chương trình, các kiến thức cơ bản trong 

chương trình vật lý phổ thông và phương pháp dạy học các kiến 

thức đó. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có hứng thú học tập đối với môn học. 

- Có ý thức học tập tích cực, tự giác, sáng tạo. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể phân tích một số các kiến thức ở phổ thông và có thể tiến 

hành dạy học các kiến thức Vật lý ở các trường THPT. 

03 HK6 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 21 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập các môn Lí luận và 

phương pháp dạy học vật lý ở mức độ cao hơn. 

45.  Thực hành giảng 

dạy vật lý phổ 

thông 

* Về kiến thức: 

  - Thiết kế được giáo án bài dạy học môn Vật lý. 

  * Về kĩ năng: 

 - Tiến hành tổ chức dạy học một tiết học môn Vật lý  ở trên 

lớp. 

 - Thiết kế giáo án bài dạy học môn Vật lý. 

 -  Thiết kế và tiến hành dạy học vật lý kết hợp Power Point. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

 - Có thái độ yêu nghề dạy học. 

 - Có ý thức trách nhiệm, ý thức tự học, học tập tích cực, tự 

giác, sáng tạo. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể tiến hành tổ chức dạy học các kiến thức Vật lý ở các 

trường THPT. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập các môn Lí luận và 

phương pháp dạy học vật lý ở mức độ cao hơn. 

01 HK7 30 tiết thực hành tập giảng 

Điểm hp là trung bình cộng các 

bài tập giảng 

46.  Phương pháp dạy 

giải bài tập vật lý 

phổ thông 

* Về kiến thức: giúp cho sinh viên nắm được những vấn đề sau: 

- Cơ sở lí luận về giải bài tập vật lý ở trường phổ thông:  

+  Vai trò của bài tập vật lý trong dạy học vật lý  

+  Phương pháp giải bài tập vật lý 

+  Hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý 

+  Các hình thức dạy học về bài tập vật lý. 

- Giúp cho sinh viên khái quát lại các kiến thức vật lý cơ bản ở 

trường phổ thông: Cơ, nhiệt, điện quang, hạt nhân nguyên tử. 

* Về kĩ năng: 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Giải được các bài tập cơ bản trong chương trình vật lý phổ 

thông. 

- Áp dụng lý thuyết vào thực hành dạy học, sinh viên được luyện 

tập thông qua các bài tập về phương pháp dạy bài tập vật lý. 

- Rèn luyện cho sinh viên sư phạm vật lý những kỹ năng cần thiết 

của công tác dạy học về bài tập vật lý: 

+ Kỹ năng giải bài tập và trình bày lời giải bài tập. 

+ Kỹ năng chọn soạn bài tập phù hợp với những mục đích dạy 

học nhất định. 

+ Kỹ năng hướng dẫn học sinh giải bài tập. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

* Về thái độ đạo đức: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Yêu trẻ, yêu nghề dạy học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy cho học sinh phổ thông giải được các bài tập vật lý. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về lý luận 

và phương pháp dạy học vật lý. 

47.  Thí nghiệm trong 

dạy học vật lý phổ 

thông 

* Về kiến thức: 

Sinh viên hiểu được vị trí, vai trò, chức năng của thí nghiệm trong 

dạy học vật lý; biết phân loại được các thí nghiệm dùng trong dạy 

học vật lý ở trường phổ thông cũng như đặc điểm, chức năng, yêu 

cầu, cách sử dụng… của từng loại trong dạy học bộ môn. 

Biết cách lập kế hoạch bài dạy có sử dụng thí nghiệm và khai thác 

02 HK7 60 tiết thực hành tại PTN  

Điểm hp là trung bình cộng các 

bài thực hành 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

các thí nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả dạy học vật lý ở trường 

phổ thông. 

Biết cách quản lý, sử dụng và bảo quản các thiết bị thí nghiệm vật 

lý cũng như thiết bị dạy học nói chung và phòng học bộ môn ở 

trường phổ thông. 

* Về kĩ năng: 

Làm được các thí nghiệm trong chương trình vật lý THPT, từ đó 

có thể thực hiện bài dạy vật lý có sử dụng thí nghiệm hoặc có thể 

hướng dẫn học sinh PT tiến hành một thí nghiệm vật lý trong giờ 

học. 

Thiết kế, chế tạo được một số thí nghiệm đơn giản nhằm phục vụ 

cho việc giảng dạy vật lý ở trường phổ thông. 

Rèn luyện kỹ năng thực hành và kỹ năng sư phạm. 

* Về thái độ đạo đức: 

Giáo dục, bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp, phẩm chất của người giáo viên 

bộ môn. 

Rèn luyện đức tính kiên trì, chịu khó, cẩn thận, tỷ mĩ, tác phong 

công nghiệp… 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy thí nghiệm vật lý hoặc làm phòng thiết bị ở các trường 

cao đẳng, phổ thông. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập vật lý thực nghiệm, đo 

đạc. 

48.  Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong dạy học vật 

lý 

* Về kiến thức: Sau khi học xong học viên cần phải : 

- Có được những hiểu biết sâu sắc về cơ sở lý luận của việc sử 

dụng máy vi tính vào dạy học vật lý ở trường phổ thông 

02 HK6 Tham dự lớp: 30 tiết (15 tiết LT 

+ 30 tiết TH) 

Chuyên cần: 01 cột hệ số 01. 

Thường xuyên: 01 cột hệ số 3: 



144 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Thiết kế được bài giảng điện tử và sử dụng vào dạy học 

- Khai thác và sử dụng được internet vào dạy học và thiết kế 

Website dạy học đơn giản. 

- Sử dụng được một số phần mềm vật lý phổ thông vào dạy học. 

    * Về kỹ năng:  

Sau khi kết thúc môn học, người học sẽ phải đạt những mục tiêu 

kỹ năng sau: 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm để biên soạn bài giảng điện 

tử 

- Sử dụng được các ứng dụng trên internet để tìm kiếm, lưu trữ, 

xử lý các tài liệu vào dạy học vật lý phổ thông 

- Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm  

- Kỹ năng đánh giá và tự đánh giá  

- Kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin bằng các phương tiện công 

nghệ. 

* Về thái độ 

- Có hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người 

giáo viên trong giai đoạn mới 

- Có ý thức ứng dụng CNTT vào dạy học 

 - Thích tìm hiểu, khám phá các công nghệ mới áp dụng 

vào dạy học 

- Đánh giá đúng chất lượng bài giảng có sử dụng CNTT 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường phổ 

thông, làm ở các sở GD-ĐT… 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về lý luận 

và phương pháp dạy học vật lý. 

Thi: hệ số 6 theo hình thức bài 

thực hành trên máy tính trong 

thời gian 60 phút 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

49.  Lịch sử vật lý 

(HP Tự chọn) 

* Về kiến thức 

Yêu cầu sinh viên nắm được:  

- Những kiến thức về những quy luật chung của sự phát triển vật 

lý học, quá trình hình thành và phát triển của các tư tưởng vật lý, 

lý thuyết vật lý, phương pháp vật lý chủ yếu, về mối quan hệ giữa 

vật lý học và kĩ thuật sản xuất qua các thời đại. 

- Cuộc đời và sự nghiệp của một số nhà Vật lý học tiêu biểu. 

- Hình thành thế giới quan Vật lý, nắm được con đường hình 

thành và phát triển của Vật lý học. 

* Về kĩ năng 

- Phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức. 

- Kĩ năng làm việc tập thể, kĩ năng thuyết trình, thảo luận, sử 

dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện dạy học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Sinh viên nghiêm túc trong học tập, có tinh thần tự giác tìm tòi, 

tổng hợp, phân tích tư liệu cho bài học. 

- Tích cực tham gia thảo luận các câu hỏi và tình huống mà giảng 

viên đưa ra tại lớp hoặc các câu hỏi cần có sự đầu tư ở nhà. 

- Yêu thích vật lý học, có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy Vật lý 

ở trường phổ thông, làm việc ở các cơ quan nghiên cứu về Vật lý. 

* Chiều hướng phát triển: tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về Lịch sử 

Vật lý học. 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Bài thi là bài báo cáo tiểu luận: 

hệ số 06 

50.  Vật lý hạt nhân và 

hạt cơ bản 

(HP Tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Học phần này giúp sinh viên nắm được các kiến thức về cấu trúc 

hạt nhân và hạt cơ bản, hiểu sâu hơn về thế giới vi mô. 

* Về kĩ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung cụ thể 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

của từng chương. 

- Biết cách vận dụng để giải thích được các hiện tượng trong khoa 

học. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Hiểu rõ hơn bản chất vật lý của thế giới vi mô. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để công tác tốt ở các trường phổ thông và nghiên cứu 

chuyên sâu, đồng thời là cơ sở để học cao hơn. 

51.  Vật lý laser 

(HP Tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Học phần vật lý laser giúp sinh viên hiểu được những vấn đề liên 

quan đến laser như: thông hiểu các khái niệm cơ bản về động lực 

học laser, các tính chất của laser, các điều kiện và chế độ làm 

việc, các đặc trưng vật lý của buồng cộng hưởng quang học, sự 

hoạt động liên tục và xung của laser cùng những hướng ứng dụng 

của laser. 

* Về kĩ năng: 

 - Giải được các bài toán về laser, biểu diễn được các mô 

hình thực nghiệm về một số loại laser và biết cách vận hành các 

nguyên tắc trong sơ đồ thực nghiệm trong ứng dụng laser. 

- Biết cách vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng 

ứng dụng laser trong khoa học và đời sống 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

           - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng 

dạy môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Bổ sung kiến thức để giảng dạy phần quang học ở các trường phổ 

thông hoặc cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên 

ngành Quang học sau này.  

52.  Vật lý nano và ứng 

dụng 

(HP Tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Với thời lượng là 30 tiết (2 tín chỉ), bài giảng giúp cho sinh viên 

nắm được những vấn đề sau: 

- Cấu trúc nanô, công nghệ nanô, cơ sở khoa học của công 

nghệ nanô 

- Cách chế tạo các vật liệu nanô 

- Ứng dụng của các vật liệu nanô 

* Về kĩ năng: 

- Nắm được các vật liệu nanô được sử dụng hiện nay 

- Hiểu được bản chất hoạt động của các vật liệu nanô 

- Rèn luyện óc sáng tạo và kỹ năng tư duy 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Cập nhật những kiến thức mới, hiện đại, cần thiết cho công tác 

giảng dạy. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để nghiên cứu và học ở các bậc cao hơn. 

53.  Vi mạch - Điện tử 

số 

(HP Tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức nền tản của ngành điện tử hiện đại, cơ sở của các môn Vi xử 

lý, vi điều khiển và các môn có liên quan đến phần cứng máy 

tính.  

* Về kĩ năng: 

- Bước đầu làm quen với công việc thiết kế mạch. 

- Rèn luyện kỹ năng, tính sáng tạo và khả năng tư duy khoa học. 

- Làm việc theo nhóm. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy các nội dung liên quan đến vi mạch, điện tử số ở các 

trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, làm việc tại các cơ 

quan, xí nghiệp có liên quan đến vi mạch, điện tử số ở mức độ cơ 

bản nhất. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập lĩnh vực điện tử mức 

độ cao hơn. 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

54.  E-learning trong 

dạy học vật lý 

(HP Tự chọn) 

* Về kiến thức: 

- SV sẽ hệ thống được các kiến thức liên quan đến phương pháp 

dạy học vật lý với sự hỗ trợ của e-Leaning 

- SV tổ chức được các lớp học thông qua môi trường dạy học điện 

tử e-Learning 

* Về kĩ năng: 

- SV có thể thiết kế được các website dạy học, hệ thống dạy học 

trực tuyến e-Learning. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm để dạy học với 

sự hỗ trợ của e-Learning. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có ý thức áp dụng CNTT một cách tích cực, đúng theo các yêu 

cầu của dạy học với sự hỗ trợ của các công nghệ dạy học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật 

lý ở các đại học, cao đẳng sư phạm. 

Có thể thiết kế được các website dạy học cho các trường phổ 

thông. 

* Chiều hướng phát triển: 

 Có thể làm các đề tài khoa học, khóa luận tốt nghiệp hoặc 

nghiên cứu sâu hơn sau khi ra trường học lên trình độ sau đại học. 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi: hệ số 06 

Bài thi là bài thực hành  

55.  Giải bài tập vật lý 

phổ thông bằng 

tiếng Anh 

(HP Tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Với thời lượng là 30 tiết (2 tín chỉ), bài giảng giúp cho sinh viên 

nắm được và diễn tả những vấn đề cơ bản của vật lý bằng tiếng 

Anh:  

 +  cơ học 

 +  dao động cơ học 

 +  dòng điện xoay chiều 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi (tự luận và trắc nghiệm): hệ 

số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Bài giảng giúp cho sinh viên vận dụng các kiến thức trên để giải 

các bài tập vật lý bằng tiếng Anh, đồng thời sinh viên có thể thiết lập 

một bài toán vật lý bằng tiếng Anh. 

* Về kĩ năng: 

- Áp dụng lý thuyết vào thực hành dạy học, sinh viên được luyện 

tập thông qua các bài tập về phương pháp dạy bài tập vật lý bằng 

tiếng Anh. 

- Rèn luyện cho sinh viên sư phạm vật lý những kỹ năng cần thiết 

của công tác dạy học về bài tập vật lý bằng tiếng Anh: 

+ Kỹ năng giải bài tập và trình bày lời giải bài tập. 

+ Kỹ năng chọn soạn bài tập phù hợp với những mục đích dạy 

học nhất định. 

+ Kỹ năng hướng dẫn học sinh giải bài tập. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy môn vật lý và giải các dạng bài tập vật lý ở các trường 

phổ thông bằng tiếng Anh. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để công tác tốt ở các trường phổ thông, mở ra khả 

năng dạy học bằng ngoại ngữ ở trường phổ thông. 

56.  Các kiểu tổ chức 

dạy học hiện đại 

* Về kiến thức: 

 - Cung cấp cơ sở lí luận về các mô hình dạy học hiện đại hay 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trong dạy học vật 

lý ở trường phổ 

thông 

(HP Tự chọn) 

mô hình dạy học tích cực đang được đề cập ở Việt Nam hiện nay. 

* Về kĩ năng: 

 - Thiết kế, soạn giáo án và tiến hành tổ chức dạy học các bài 

học Vật lý ở trường phổ thông theo định hướng tích cực hóa hoạt 

động nhận thức của HS. 

 - Xây dựng tiến trình, soạn giáo án tổ chức hoạt động dạy học 

vật lý ở trường phổ thông theo phương pháp dạy học theo chủ đề. 

 - Xây dựng tiến trình, soạn giáo án tổ chức hoạt động dạy học 

vật lý ở trường phổ thông theo phương pháp dạy học dựa trên cơ 

sở vấn đề . 

 - Xây dựng tiến trình, soạn giáo án tổ chức hoạt động dạy học 

vật lý ở trường phổ thông theo phương pháp dạy học theo góc.  

 - Xây dựng tiến trình, soạn giáo án tổ chức hoạt động dạy học 

vật lý ở trường phổ thông theo phương pháp dạy học theo dự án. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có mong muốn áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào 

thực tế. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể tiến hành soạn giáo án và tiến hành dạy học một số tiết học 

ở trường THPT và THCS theo định hướng tích cực và theo các 

phương pháp dạy học hiện đại. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để có thể nghiên cứu các đề tài khoa học ở mức độ 

cao hơn. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 

57.  Ngoại ngữ chuyên 

ngành vật lý 

* Về kiến thức: 

Giúp cho sinh viên khoa Vật Lý có thể đọc hiểu, dịch từ Anh ra 

Việt hoặc ngược lại các vấn đề về Vật lý, từ Vật lý đại cương đến 

Vật lý lý thuyết, cụ thể:  

02 HK4 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi (tự luận và trắc nghiệm): hệ 

số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Cung cấp một số lượng từ vựng về vật lý một cách có hệ thống: 

từ Vật lý đại cương đến Vật lý lý thuyết. 

- Ôn lại một số vấn đề cơ bản về ngữ pháp cần cho việc đọc hiểu, 

dịch và viết các văn bản KHKT bằng tiếng Anh. 

* Về kĩ năng: 

- Đọc, hiểu và dịch được các tài liệu chuyên ngành vật lý viết 

bằng tiếng Anh 

- Viết được những đoạn ngắn bằng tiếng Anh về chủ đề vật lý 

(tóm tắt bài báo) 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Hướng dẫn học sinh các trường chuyên đọc tài liệu, giải bài tập 

vật lý bằng tiếng Anh. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên ngành vật lý 

bằng tiếng Anh. 

58.  Tâm lý học đại 

cương 

- Về kiến thức: sinh viên xác định được các khái niệm cơ bản: 

tâm lý học là một khoa học, bản chất hiện tượng tâm lý người, các 

phạm trù hoạt động, giao tiếp, nhân cách, ý thức, hoạt động nhận 

thức, tình cảm, ý chí và trí nhớ của con người. 

- Về kỹ năng: sinh viên vận dụng được các kiến thức tâm lý học 

đại cương để phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý theo quan 

điểm khoa học, vận dụng kiến thức vào việc học tập, rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm và rèn luyện bản thân. Đồng thời, sinh viên 

02 HK1 - Sinh viên tham gia dự 

lớp, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc 

bài kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa 

kì, hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 

3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hình thành được những kĩ năng học tập và nghiên cứu tâm lý học, 

làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu học phần Tâm lý học lứa tuổi và 

tâm lý học sư phạm. 

- Về thái độ: sinh viên nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của 

môn học, có thái độ nghiêm túc, khoa học, thể hiện sự yêu thích, 

hứng thú và tích cực khi nghiên cứu nội dung môn học này. 

- Thi hết học phần: tự 

luận, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

59.  Tâm lý học lứa 

tuổi và tâm lý học 

sư phạm 

Nắm được kiến thức cơ bản của Tâm lý học lứa tuổi học sinh 

THPT: lý luận phát triển tâm lý và sự phát triển tâm lý của trẻ qua 

các giai đoạn lứa tuổi; đặc điểm tâm lý đặc trưng của lứa tuổi học 

sinh THPT - là đối tượng mà họ sẽ tác động trong tương lai. 

Nắm được kiến thức về Tâm lý học dạy học, Tâm lý học giáo 

dục, Tâm lý học nhân cách người giáo viên: Bản chất, đặc điểm 

cũng như con đường của dạy học, giáo dục; cấu trúc nhân cách 

người giáo viên… là cơ sở khoa học của tác động dạy học và giáo 

dục qua đó hiểu được con đường phát triển tâm lý nói chung, trí 

tuệ, đạo đức cho học sinh THPT nói riêng. 

- Kỹ năng. 

Nghiên cứu, nắm bắt được tâm lý học sinh THPT; Phân tích, đánh 

giá, giải thích được các hiện tượng tâm lý phát sinh và biểu hiện ở 

học sinh THPT. 

Phân tích, giải thích nguyên nhân thành công, thất bại trong công 

tác dạy học, giáo dục từ đó có những vận dụng phù hợp, hiệu quả 

vào trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh THPT. 

Bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nhân cách sư phạm cho bản 

thân. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

02 HK2 + Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: 1 điểm hệ số 1. 

+ Điểm kiểm tra:01 bài hệ số 3. 

+ Điểm bài thi: hệ số 6. 

(Sinh viên đủ điều kiện theo 

quy định được làm tiểu luận 

thay thế điểm bài thi). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Có thái độ tích  cực, đúng đắn, khoa học về sự phát triển tâm lý 

trẻ em nói cchung, học sinh THPT nói riêng; 

Có thái độ tích cực đối với nghề dạy học, tăng thêm lòng yêu 

nghề, mến trẻ; không ngừng phát triển và hoàn thiện nhân cách 

của người giáo viên THPT, tích cực phấn đấu vì sự phát triển của 

học sinh THPT. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp.  

Giáo sinh hình thành và hoàn thiện tay nghề, có chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm vững chắc, vững vàng trên bục giảng và trong 

công tác giáo dục, đạo tạo học sinh THPT. 

Có khả năng tìm hiểu, nắm bắt tâm lý học sinh THPT; Có khả 

năng vận dụng kiến thức tâm lý học để tổ chức quá trình dạy học, 

giáo dục nhân cách toàn vẹn cho học sinh THPT.  

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng tiếp tục nghiên cứu Tâm 

lý học, vận dụng kiến thức Tâm lý học một cách hiệu quả trong 

công tác giáo dục, đạo tạo học sinh THPT; từng bước hoàn thiện 

và nâng cao nghiệp vụ sư phạm, uy tín sư phạm. 

60.  Giáo dục học đại 

cương 

+ Về kiến thức:  

Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại, tiếp 

cận được xu thế đổi mới của Giáo dục học làm cơ sở lý luận cho 

việc tiếp tục nghiên cứu, học tập các học phần có liên quan. 

Việc nắm bắt các kiến thức về giáo dục học là cơ sở chỉ đạo đúng 

đắn, khoa học của QTGD trong thực tiễn giúp người giáo viên 

biết tổ chức khoa học cuộc sống và giúp người học hình thành 

đúng đắn các phẩm chất nhân cách của người công dân, góp phần 

hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của mình và tham gia vào các 

hoạt động giáo dục có hiệu quả. 

01 HK2 - Sinh viên tham gia dự 

lớp, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc 

bài kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa 

kì, hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 

3 

- Thi hết học phần: tự 

luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 + Về kỹ năng:  

Vận dụng những hiểu biết chung về Giáo dục học để định hướng, 

giải thích và xử lý các vấn đề cơ bản trong dạy học và giáo dục 

thông qua các hoạt động giáo dục trong nhà trường cũng như 

trong những điều kiện cụ thể, sẵn sàng tham gia vào hoạt động 

giáo dục và dạy học. 

 + Về thái độ:  

 Có cách nhìn đúng đắn về khoa học giáo dục; thấy được vai 

trò quan trọng của giáo dục trong đời sống xã hội từ đó có tinh 

thần và trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao, có ý thức trong việc tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện tay nghề, 

không ngừng nâng cao năng lực sư phạm cho bản thân. 

Hình thành hứng thú tích cực với khoa học giáo dục và công tác 

giáo dục. 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

61.  Hoạt động DH và 

hoạt động GD ở 

trường THPT 

+ Về kiến thức:  

 Nắm vững các khái niệm, phạm trù cơ bản của lý luận dạy 

học và lý luận giáo dục (GD). Nắm được các đặc điểm cơ bản của 

hoạt động dạy học và hoạt động GD ở trường THPT; các chủ 

trương của Đảng và Nhà nước đối với việc đổi mới giáo dục tiểu 

học; vận dụng vào việc đổi mới phương pháp DH và hình thức tổ 

chức DH và GD ở trường THPT hiện nay. 

 + Về kỹ năng: 

 Có kỹ năng vận dụng những kiến thức lý luận dạy học và 

lý luận GD vào việc rèn luyện các kỹ năng dạy học, Kỹ năng GD 

ở trường THPT; kỹ năng tổ chức HĐ dạy học, kỹ năng kiểm tra 

đánh giá kết quả hoạt động DH và GD ở trường THPT. 

+ Về thái độ: 

Tạo hứng thú cho SV trong quá trình học tập để SV có niềm tin 

vào nghề dạy học của mình. 

02 HK4 - Sinh viên tham gia dự 

lớp, làm bài tập, thảo luận 

nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc 

bài kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa 

kì, hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 

3 

- Thi hết học phần: tự 

luận, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

62.  Rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm thường 

xuyên 

* Về kiến thức: 

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên  

- Hiểu được vị trí, vai trò, ý nghĩa của rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm thường xuyên trong quá trình đào tạo giáo viên. 

- Biết được các nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

thường xuyên. 

-   Tìm hiểu được các công việc trong quá trình thực tập sư phạm. 

* Về kĩ năng: 

- Soạn được giáo án, biết cách thức tiến hành tiết dạy, các công 

tác chủ nhiệm, công tác Đoàn trong môi trường trung học phổ 

thông. 

- Xử lý được các tình huống sư phạm và áp dụng vào thực tế. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý ở trường phổ thông 

* Chiều hướng phát triển: 

Có khả năng đứng lớp giảng dạy 

02 HK5 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi (Vấn đáp): hệ số 06 

63.  Kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học vật 

lý 

* Về kiến thức: 

- Nắm được các khái niệm cơ bản, mục đích, chức năng của kiểm 

tra - đánh giá kết quả học tập của HS trong dạy học.  

- Nắm được thực trạng và định hướng đổi mới trong kiểm tra – 

đánh giá kết quả học tập của HS hiện nay. 

- Nắm được được một số hình thức kiểm tra – đánh giá theo dạy 

học tích cực như: tự đánh giá (thông qua phiếu đánh giá theo tiêu 

02 HK7 Chuyên cần: 01 cột hệ số 01 

Thường xuyên; 01 cột hệ số 03. 

Thi hoặc làm tiểu luận (20%): 

hệ số 06 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chí), đánh giá đồng đẳng. 

- Nắm được các phương pháp và kỹ thuật trắc nghiệm tự luận và 

trắc nghiệm khách quan.  

- Nắm được các nguyên tắc, quy trình của kiểm tra - đánh giá kết 

quả học tập của HS trong dạy học. 

- Nắm được quy trình biên soạn một đề kiểm tra viết. 

  * Về kĩ năng: 

- Biên soạn câu trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm tự luận. 

- Biên soạn đề kiểm tra viết (bao gồm cả trắc nghiệm tự luận và 

trắc nghiệm khách quan). 

- Đánh giá câu trắc nghiệm khách quan và người làm trắc nghiệm 

khách quan. 

- Xây dựng phiếu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chí cho hoạt động 

tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS. 

- Tổ chức cho HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có ý thức trách nhiệm đối với việc kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học 

sinh. 

- Có ý thức học tập tích cực, tự giác, sáng tạo. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Có thể lên kế hoạch, xây dựng các đề kiểm tra để đánh giá kết 

quả học tập của học sinh. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập các môn học về Kiểm 

tra – Đánh giá ở mức độ cao hơn. 

64.  Thực tập sư phạm 

1 (Kiến tập sư 

phạm) 

Học phần này giúp sinh viên tìm hiểu thực tế công tác giảng dạy 

chuyên môn, công tác giáo dục, công tác chủ nhiệm cũng như các 

công tác chuyên môn khác và công quản lý giáo dục… ở trường 

phổ thông. Trên cơ sở đó, chuẩn bị tâm thế để thực hiện các công 

01 HK6 - Thực tập 03 tuần liên tục tại 

trường THPT. 

- Điểm học phần là trung bình 

chung của cột hoạt động giáo 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tác đó khi được đi thực tập sư phạm cũng như công việc sau này. dục (tìm hiểu về trường THPT 

và hoạt động giảng dạy (soạn 

04 giáo án) 

65.  Thực tập sư phạm 

2 (Thực tập tập sư 

phạm) 

Thực tập sư phạm là học phần thực hành nghiệp vụ, giúp sinh 

viên sư phạm Vật lý tập sự thực hiện các nhiệm vụ của người giáo 

viên Vật lý, giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT, đồng thời 

góp phần rèn luyện tư cách, tác phong sư phạm, nâng cao tình 

cảm nghề nghiệp cho sinh viên trước khi bước vào nghề. Sau khi 

hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có khả năng giảng dạy Vật 

lý và làm công tác chủ nhiệm lớp ở truờng THPT, có tư cách, tác 

phong sư phạm, mau chóng thích ứng với nghề nghiệp khi về 

nhận công tác ở truờng phổ thông. 

05 HK8 - Thực tập 06 tuần liên tục tại 

trường THPT. 

- Điểm học phần là trung bình 

chung của hoạt động giáo dục 

(chủ nhiệm và công tác Đoàn 

TNCSHCM và hoạt động giảng 

dạy (04 tiết giảng dạy) 

66.  Khóa luận tốt 

nghiệp 

Khóa luận tốt nghiệp dành cho các sinh viên đủ điều kiện/ thi các 

học phần thay thế 

- Sinh viên đi sâu nghiên cứu một số lĩnh vực của ngành học (các 

đề tài liên quan thực nghiệm sư phạm, vật lý lý thuyết, điện kỹ 

thuật, vi mạch điện tử số). 

- Cơ sở, tiền đề để sinh viên tiếp cận và thực hiện hoạt động 

NCKH. 

- Đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 

- Phát huy được năng lực tự học tập, tự nghiên cứu trong sinh 

viên. 

07 HK8 - Sinh viên tiến hành bảo vệ đề 

cương chi tiết từ đầu năm học. 

- Sinh viên thực hiện NCKH 

với đề tài đã chọn trong cả năm 

học. 

- Sinh viên báo cáo kết quả đề 

tài đã thực hiện trước 02 CB 

chấm. 

67.  Tổ chức hoạt động 

nhận thức của HS 

trong dạy học vật 

lý ở trường PT (HP 

thay thế KLTN) 

* Về kiến thức: 

  - Giới thiệu những biện pháp đảm bảo để tổ chức hoạt 

động nhận thức cho HS có hiệu quả phù hợp với việc đổi mới 

phương pháp dạy học hiện nay, đặc biệt là những biện pháp rèn 

luyện cho HS những kĩ năng và phương pháp hoạt động nhận 

thức vật lý phổ biến. 

  * Về kĩ năng: 

- Thiết kế, soạn giáo án và tiến hành tổ chức dạy học các bài học 

02 HK8 - Chuyên cần, thái độ 

học tập: 1 cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra 

thường xuyên (hoặc bài tập 

lớn): 1 cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần họăc 

làm tiểu luận (không quá 

20%SV): 1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Vật lý ở trường phổ thông theo định hướng tích cực hóa hoạt 

động nhận thức của HS. 

 - Xây dựng tiến trình, soạn giáo án tổ chức hoạt động nhận 

thức theo hướng bồi dưỡng các phương pháp nhận thức Vật lý 

cho HS. 

- Xây dựng tiến trình, soạn giáo án các bài học Vật lý ở phổ thông 

theo phương pháp Phát hiện & giải quyết vấn đề. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có thái độ yêu nghề dạy học. 

 - Có ý thức trách nhiệm, ý thức tự học, học tập tích cực, tự 

giác, sáng tạo. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể sử dụng để tiến hành tổ chức dạy học các kiến thức Vật lý 

ở các trường THPT. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập các môn Lí luận và 

phương pháp dạy học vật lý ở mức độ cao hơn. 

hình thức viết hoặc vấn đáp. 

68.  Phương pháp dạy 

giải bài tập vật lý 

phổ thông nâng 

cao (HP thay thế 

KLTN) 

* Về kiến thức: 

Với thời lượng là 30 tiết (2 tín chỉ), bài giảng giúp cho sinh viên 

nắm được những vấn đề sau: 

- Cơ sở lí luận về các dạng bài tập vật lý ở trường phổ thông:  

 +  Các dạng bài tập vật lý. 

 +  Vai trò và tác dụng của từng dạng bài tập  

 +  Phương pháp giải các dạng bài tập vật lý 

- Bài giảng giúp cho sinh viên khái quát lại các kiến thức vật lý đã 

học ở phổ thông: Cơ, nhiệt, điện quang, hạt nhân nguyên tử. 

* Về kĩ năng: 

- Áp dụng lý thuyết vào thực hành dạy học, sinh viên được luyện 

02 HK8 - Chuyên cần, thái độ 

học tập: 1 cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra 

thường xuyên (hoặc bài tập 

lớn): 1 cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học: 

1 cột điểm hệ số 6 

- Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tập thông qua các bài tập về phương pháp dạy các dạng bài tập 

vật lý. 

- Rèn luyện cho sinh viên sư phạm vật lý những kỹ năng cần thiết 

của công tác dạy học về bài tập vật lý: 

+ Kỹ năng giải các dạng bài tập và trình bày lời giải bài tập. 

+ Kỹ năng chọn soạn bài tập phù hợp với những mục đích dạy 

học nhất định. 

+ Kỹ năng hướng dẫn học sinh giải các dạng bài tập. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy giải các dạng bài tập vật lý ở các trường phổ thông. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để công tác tốt ở các trường phổ thông, bồi dưỡng 

nâng cao kiến thức cho các học sinh khá giỏi. 

69.  Quang phổ học 

(HP thay thế 

KLTN) 

* Về kiến thức: 

Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về quang phổ như: 

cấu trúc phổ nguyên tử và cấu trúc phổ phân tử, lý thuyết về sự 

hấp thụ và bức xạ năng lượng của vật chất, các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình hấp thụ và bức xạ năng lượng, sự phát quang của 

vật chất… cũng như việc ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phổ trong 

khoa học kỹ thuật, đời sống. 

* Về kĩ năng: 

03 HK8 - Chuyên cần, thái độ 

học tập: 1 cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra 

thường xuyên (hoặc bài tập 

lớn): 2 cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc 

làm tiểu luận (không quá 

20%SV): 1 cột điểm hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Sinh viên có khả năng ứng dụng các phương pháp phân tích 

quang phổ phát xạ nguyên tử, phương pháp hấp thu nguyên tử, 

phương pháp hấp thu hồng ngoại… để phân tích vật chất và cấu 

trúc của chúng. Đồng thời sinh viên cũng được cải thiện khả năng 

nghiên cứu và thực nghiệm. 

* Về thái độ đạo đức: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, tính cần cù, chịu khó, cẩn 

thận, tỷ mỷ... 

- Yêu thích khoa học, đặc biệt là khoa học thực nghiệm. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Bổ sung kiến thức để giảng dạy phần quang học ở các trường phổ 

thông hoặc cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên 

ngành Quang phổ học sau này. 

Các bài kiểm tra và thi theo hình thức 

viết (tự luận hoặc trắc nghiệm khách 

quan) 

70.  Vật lý lượng tử 

(HP thay thế 

KLTN) 

* Về kiến thức: 

Sau khi hoàn thành xong học phần này, sinh viên phải hiểu được 

các kiến thức  

- Cơ sở về vật lý lượng tử: lý thuyết photon về bức xạ, hiệu ứng 

quang điện, hiệu ứng Compton, tính chất sóng của các hạt vật 

chất.  

- Cơ sở về cơ học lượng tử: phương trình Schrodinger, hàm sóng 

De Broglie, hệ thức bất định Heisenberg. 

- Cấu trúc nguyên tử, phân tử theo lý thuyết lượng tử: cấu hình 

electron của các nguyên tử, bảng tuần hoàn Mendeleev, nguyên lý 

loại trừ Pauli, phổ phân tử, quy tắc lọc lựa. 

- Cơ sở về vật lý thống kê lượng tử: các phương pháp thống kê 

lượng tử. 

03 HK8 - Chuyên cần, thái độ 

học tập: 1 cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra 

thường xuyên (hoặc bài tập 

lớn): 2 cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần họăc 

làm tiểu luận (không quá 

20%SV): 1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Vật lý trạng thái rắn: cấu trúc vật rắn, lý thuyết vùng năng 

lượng. 

* Về kĩ năng: 

Sau khi hoàn thành xong học phần này, sinh viên phải trình bày 

được các kiến thức đã học trong học phần này, làm việc nhóm và 

trình bày trước lớp các vấn đề được giao. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Dạy phần vật lý lượng tử ở cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên ngành vật lý 

lý thuyết 

71.  Vật lý bán dẫn (HP 

thay thế KLTN) 

* Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên ngành Vật lý những kiến thức cơ bản nhất 

về cấu trúc, tính chất, các hiện tượng trong chất bán dẫn nhằm 

làm cơ sở để hiểu biết về linh kiện và dụng cụ bán dẫn. 

* Về kĩ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung  

- Thao tác thực nghiệm kiểm chứng một số hiệu ứng trong chất 

bán dẫn. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

03 HK8 - Chuyên cần, thái độ 

học tập: 1 cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra 

thường xuyên (hoặc bài tập 

lớn): 1 cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc 

làm tiểu luận (không quá 

20%SV): 1 cột điểm hệ số 6 

- Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc 

TNKQ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy những vấn đề liên quan đến vật lý bán dẫn ở các 

trường cao đẳng, làm việc tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu 

về vật lý bán dẫn. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về lý 

thuyết bán dẫn. 

 

5. NGÀNH ĐH SP SINH HỌC 

 

1 Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

 - Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố 

quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức 

và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN; 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 - Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn 

học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay. 

2 Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp sinh viên 

nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu 

tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng 

vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh phi 

truyền thống. 

- Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược 

"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

- Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.  

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

3 Học phần III: 

Quân sự chung 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây 

dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân 

sự bảo vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết 

đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong 

{30} HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa 

hình quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng 

vũ khí công nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp. 

- Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh hoạt 

các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học tập, 

chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

 

4 Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

b) Yêu cầu: 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật. 

- Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự 

cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, biết vận 

dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Thực hành bắn 

súng. 

5 Giáo dục thể chất 1 - Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên 

biết được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa 

chấn thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong 

rèn luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

giữ vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập 

luyện.   

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6 Giáo dục thể chất 2 - Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế 

cơ bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát 

triển chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số 

môn như : Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ 

bản của xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), 

để rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn 

luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người 

tập. 

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7 Giáo dục thể chất 3 - Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8 Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 

tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

9 Triết học Mác-

Lênin 

1.Về kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

- Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp 

trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn những suy 

nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

 

3 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

10 Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

11 Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

12 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý 

luận và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

13 Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

14 Pháp luật đại 

cương 

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản 

trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

- Kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của gia 

đình và xã hội. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giáo dục cho sinh viên ý thức 

tôn trọng, tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật. 

 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

15 Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp đọc hiểu, nghe hiểu, 

nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ 

tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong 

các tình huống giao tiếp mang tính nghi lễ hoặc thông thường như 

các hoạt động thường ngày, các dự định, cách ứng xử ở các bữa 

tiệc, các luật về trò chơi, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các thông 

tin chuyên ngành y khoa, nghe kể chuyện thông qua các dạng 

nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - chọn câu trả lời đúng. 

+Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như so sánh cách dùng quỹ thời gian giữa năm này với năm khác, 

những điều thích và không thích, những dự định, tính cách con 

người, những mơ ước, những chi phí trong một tháng học, những 

quyết định trước nhiều sự việc cần chọn lựa, những điều nên và 

không nên làm. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và câu hỏi, đọc - chọn 

câu trả lời. 

+ Viết: Sinh viên có thể miêu tả nơi sống, phong cảnh, viết thư 

hỏi thông tin về một vấn đề, viết những lời khuyên cho các tình 

3 HK1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 2 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6  

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

huống khác nhau. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp sinh viên có niềm đam mê với việc 

học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

16 Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp đọc hiểu, nghe hiểu, 

nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ 

tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong 

các tình huống giao tiếp mang tính nghi lễ hoặc thông thường như 

các hoạt động thường ngày, các dự định, cách ứng xử ở các bữa 

tiệc, các luật về trò chơi, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các thông 

tin chuyên ngành y khoa, nghe kể chuyện thông qua các dạng 

nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - chọn câu trả lời đúng. 

+Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như so sánh cách dùng quỹ thời gian giữa năm này với năm khác, 

những điều thích và không thích, những dự định, tính cách con 

người, những mơ ước, những chi phí trong một tháng học, những 

quyết định trước nhiều sự việc cần chọn lựa, những điều nên và 

không nên làm. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và câu hỏi, đọc - chọn 

câu trả lời. 

+ Viết: Sinh viên có thể miêu tả nơi sống, phong cảnh, viết thư 

hỏi thông tin về một vấn đề, viết những lời khuyên cho các tình 

2 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 1 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

huống khác nhau. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp sinh viên có niềm đam mê với việc 

học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

17 Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói. 

- Về kĩ năng: Sinh viên nắm vững cách sử dụng thì hiện tại hoàn 

thành với for và since, phân biệt thì hiện tại hoàn thành với thì 

quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, câu bị động, lời nói gián tiếp, 

cách dùng của động từ used to, something, anything, nothing, too, 

not enough, cấu trúc so/neither + trợ động từ. Ngoài ra, sinh viên 

được cung cấp thêm vốn từ vựng như trạng từ, cụm động từ, tính 

từ tận cùng bằng –ed và –ing…liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu, nghe hiểu và phần từ vựng ở 

mỗi bài đọc. 

- Về kỹ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại ngắn và 

dài gồm các nội dung nói về nỗi sợ, các sự kiện, các chương trình 

văn hoá, các vấn đề ở học đường, các phát minh thông qua các 

dạng nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - đoán nội dung. 

+ Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề như 

những thói quen trong quá khứ, tần suất làm việc cho mỗi công 

việc thường ngày, những điều phải thực hiện trong cuộc sống và 

những khả năng của bản thân trong các lĩnh vực khác nhau. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn có độ dài dài hơn 

so với các bài đọc ở chương trình Ngoại ngữ 1 và 2 thông qua các 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì: 1 

bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 



173 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

dạng bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - đoán từ. 

- Viết: Sinh viên có thể viết về những thói quen trong quá khứ, 

khả năng của bản thân, những điều phải làm và không được làm. 

Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể viết các 

đoạn văn ngắn hoặc các bài luận có độ dài tương đối về các vấn 

đề văn hóa, xã hội. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp sinh viên có niềm đam mê với việc 

học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

18 Tin học căn bản - Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông. 

- Về kĩ năng: Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần 

vào việc quản lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và 

trao đổi thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha 

trình diễn. 

- Về thái độ đạo đức: Giúp người học hiểu biết và có thái độ đúng 

đắn về vị trí vai trò của máy vi tính, công nghệ thông tin trong 

công việc cá nhân và xã hội. 

3 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập. 

- Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ. 

19 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong ngành 

Sinh học 

- Về kiến thức: 

+ Giúp sinh viên nắm được những kiến thức và luận điểm về khoa 

học và nghiên cứu khoa học, các quan điểm tiếp cận duy vật biện 

chứng lịch sử trong nghiên cứu khoa học. 

+ Biết một số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong nghiên 

cứu khoa học, đặc biệt là các phương pháp nghiên cứu thực 

nghiệm, phương pháp nghiên cứu điều tra chuyên ngành Sinh – 

KTNN. 

+ Biết trình tự của một đề tài nghiên cứu khoa học cũng như trình 

tự của một khóa luận tốt nghiệp.  

+ Có hiểu biết về cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa 

học cũng như biết trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của 

mình. 

2 HK3 - Sinh viên tham gia dự lớp: 15 

LT + 30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

+ Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

+ Bài thi: làm tiểu luận theo 

quy định, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Về kĩ năng: 

+ Xây dựng được đề cương cho một đề tài nghiên cứu khoa học. 

+ Biết phối hợp các phương pháp để thu thập và phân tích dữ liệu. 

+ Trình bày được nội dung nghiên cứu đúng quy cách của một 

công trình nghiên cứu khoa học. 

+ Có kĩ năng đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học 

- Về thái độ: 

+ Biểu hiện sự ham thích làm nghiên cứu khoa học. 

+ Tích cực hưởng ứng, sẵn sàng tham gia các công trình nghiên 

cứu khoa học. 

+ Trung thực với các kết quả trong nghiên cứu khoa học 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến dự án, đề tài, đề án… 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

nghiên cứu khoa học. 

20 Quản lý HCNN và 

Quản lý ngành 

GD&ĐT 

Nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở Việt 

Nam, những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC hiện 

nay. 

Trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành chính 

nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục. 

Trình bày được nội dung, quy trình hoạt động quản lí hành chính 

nhà nước, công cụ, hình thức và phương pháp quản lý hành chính 

nhà nước.  

Phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

hành chính nhà nước. 

Trình bày được các khái niệm và những vấn đề liên quan đến 

công chức, công vụ; cơ sở pháp lý và sự cần thiết của Luật cán 

bộ, công chức 2008. 

Nắm vững đường lối, quan điểm về giáo dục và đào tạo của Đảng 

và Nhà nước Tổng hợp được tinh hình giáo dục hiện nay của Việt 

Nam – những nguyên nhan của thành tựu và hạn chế của giáo 

dục; mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục. 

2 HK8 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn:  hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Hiểu và nắm chắc luật giáo dục, Điều lệ trường trung học. 

21 Xác suất- Thống 

kê 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm cơ 

bản về xác suất và thống kê toán học như biến cố, đại lượng ngẫu 

nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên 

2 HK2 Thi 

22 Hoá đại cương -  Về kiến thức: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức sau: 

+  Cấu tạo nguyên tử, công thức phân tử, hình dạng phân tử và 

liên kết hóa học trong phân tử. 

+ Hai nguyên lý cơ bản của nhiệt động học, vận dụng hai nguyên 

lí đó để tính hiệu ứng nhiệt của các quá trình, xác định chiều của 

phản ứng hóa học, xác định điều kiện để một phản ứng xảy ra và 

xét các cân bằng hóa học, quy tắc pha. 

+ Tính chất của dung dịch chất tan không điện li và dung dịch 

chất điện li; vận dụng để tính độ tan, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ 

sôi của dung dịch, pH và điều kiện kết tủa dung dịch. 

- Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để các bài tập liên quan, 

giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tế có liên hệ đến học 

phần. Có khả năng vận dụng những kiến thức hóa đại cương đã 

học vào các môn học của chuyên ngành sinh-kỹ thuật. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niểm say 

mê nghiên cứu các hiện tượng hóa học xảy ra trong đời sống, 

trong sinh học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Vận dụng kiến 

thức hóa học để giải thích các hiện tương sinh học có liên quan để 

giảng dạy môn sinh học tốt hơn. 

2 HK1 - Dự lớp 19 tiết LT + 22 tiết 

Thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành: hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

23 Hóa Vô cơ - Hữu 

cơ 

- Về kiến thức: Sau khi học học phần này, sinh viên hiểu được 

những vấn đề sau: Tính chất lí hóa, phương pháp điều chế, ứng 

dụng của các nguyên tố kim loại. Tính chất lí hóa, phương pháp 

điều chế, ứng dụng của các nguyên tố phi kim. Ứng dụng, vai trò 

sinh học của các hợp chất vô cơ. Tính chất lí hóa, phương pháp 

điều chế các hợp chất hữu cơ. Ứng dụng, vai trò sinh học của các 

hợp chất hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon. 

3 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp 40 

tiết LT + 5x2 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài LT  hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp và kỹ năng cần thiết 

như tổng hợp tài liệu,  phân tích, so sánh, khái quát, làm việc theo 

nhóm để sinh viên có thể nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn. 

Biết vận dụng những kiến thức về hóa học vào các học phần sinh 

học có liên quan và giải thích được một số cơ chế phản ứng hóa 

sinh. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp SV yêu thích môn học 

và niềm say mê nghiên cứu, niềm tin vào khoa học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến nghiên cứu hóa học, các môn hóa 

sinh, bảo vệ thực vật và các chuyên ngành sinh học liên quan. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về hóa 

học 

 

+  Bài thi : hệ số 6   

 

 

24 Vật lý đại cương - Về kiến thức: 

+ Với thời lượng là 2 tín chỉ (30 tiết), bài giảng này soạn theo 

chương trình Vật lý đại cương dành cho sinh viên các lớp Đại học 

không chuyên Lý. 

+ Bài giảng trình bày một số vấn đề căn bản của Vật lý đại 

cương: Cơ học, và nhiệt học. 

- Về kĩ năng: 

+ Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như 

các bài tập về: Cơ học, nhiệt học. 

+ Biết cách vận dụng để giải thích được các hiện tượng trong 

khoa học và đời sống 

+ Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

+ Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

+ Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

2 HK1 - Sinh viên dự lớp đủ 21 tiết LT 

+ 18 tiết TH 

- Đánh giá: 

+ Chuyên cần, thái độ học tập: 

1 cột điểm hệ số 1 

+ Trung bình các bài kiểm tra: 1 

bài kiểm tra lý thuyết : hệ số 3 

+ Bài thi: 1 cột điểm hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Hiểu rõ hơn 

những kiến thức vật lý đại cương, hiểu rõ bản chất vật lý của các 

sự vật hiện tượng. 

- Chiều hướng phát triển: Làm nền tảng kiến thức giúp người sinh 

viên công tác tốt và học cao hơn nữa. 

 

25 Thực vật học 1 - Về mặt kiến thức: học xong học phần này, sinh viên cần phân 

tích được cấu trúc của một tế bào thực vật, mô tả và phân tích 

được sự đa dạng của thực vật từ prokaryota đến thực vật hạt trần. 

- Về mặt kỹ năng: Biết ứng dụng các kĩ năng học tập bộ môn thực 

vật học 1 nhất là những kĩ năng đặc thù bộ môn trong học tập, 

trong phòng thí nghiệm. Biết chọn lựa, sử dụng các phương tiện 

và phương pháp học thích hợp cho từng nội dung, nhất là phương 

pháp học đặc thù bộ môn. Biết phân tích đánh giá rèn luyện 

phương pháp bộ môn. 

            - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thiên nhiên và 

bảo vệ thiên nhiên, môi trường. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: dạy học chương 

trình sinh học lớp 10, 11, 12 và Công nghệ lớp 10, những phần có 

liên quan đến thực vật, có thể làm ở các cơ quan nghiên cứu về 

thực vật bậc thấp: tảo, nấm và một số ngành thực vật bậc cao như: 

rêu, các loài trong nhóm quyết, hạt trần. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn thực 

vật bậc thấp: tảo, nấm và một số ngành thực vật bậc cao như: rêu, 

các loài trong nhóm quyết, hạt trần. 

 

2 HK1 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT+ 10 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

26 Thực vật học 2 - Về kiến thức: 

+ Phân tích được cấu tạo các loại mô thực vật. 

+ Nắm được đặc điểm hình thái, cấu tạo của cơ quan sinh dưỡng 

rễ, thân, lá của thực vật hạt kín.  

+ Nắm được các cơ quan sinh sản, quá trình thụ phấn, thụ tinh và 

sự tạo thành quả và hạt ở thực vật hạt kín 

2 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Sự đa dạng của Lớp 1 lá mầm và 2 lá mầm 

 - Về kĩ năng:  Sinh viên học cách làm việc theo nhóm, kỹ 

năng trình bày thuyết trình. SV biết cách phân loại thực vật. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV có tình yêu thiên 

nhiên và niềm say mê nghiên cứu cây cối. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

các bộ môn sinh học ở trường phổ thông. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về sự 

phát triển và nguồn gốc thực vật. 

 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

27 Thực hành thực vật 

học 

- Về mặt kiến thức: học xong học phần này, sinh viên cần phân 

tích được cấu trúc của một tế bào thực vật, mô tả và phân tích 

được sự đa dạng của thực vật từ thực vật bậc thấp (nấm, tảo) đến 

thực vật hạt trần. 

- Về mặt kỹ năng: Biết ứng dụng các kĩ năng học tập bộ môn 

Thực hành thực vật học 1 trong phòng thí nghiệm. Biết chọn lựa, 

sử dụng các phương tiện và phương pháp học thích hợp cho từng 

nội dung, nhất là phương pháp học đặc thù bộ môn. Biết phân tích 

đánh giá rèn luyện phương pháp bộ môn. 

        - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thiên nhiên và bảo 

vệ thiên nhiên, môi trường. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: dạy học chương 

trình sinh học lớp 10, 11, 12 và Công nghệ lớp 10, những phần có 

liên quan đến thực vật, có thể làm ở các cơ quan nghiên cứu về 

thực vật bậc thấp: tảo, nấm và một số ngành thực vật bậc cao như: 

rêu, các loài trong nhóm quyết, hạt trần. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn thực 

vật bậc thấp: tảo, nấm và một số ngành thực vật bậc cao như: rêu, 

các loài trong nhóm quyết, hạt trần. 

 

1 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm thực hành trong phòng thí 

nghiệm, trong vườn thực 

nghiệm đủ 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra vấn đáp tại phòng 

thí nghiệm:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

28 Động vật học 1 - Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

động vật không xương sống, bao gồm : các đặc điểm hình thái 

2 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

ngoài, cấu tạo các nội quan bên trong, đặc điểm sinh học, hệ 

thống phân loại, quan hệ phát sinh và các bước tiến hóa của động 

vật không xương sống. 

- Về kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải thích tính đa dạng về 

cấu tạo và hoạt động sống của động vật cũng như giải thích 

những vấn đề liên quan đến sự biểu hiện muôn màu muôn vẻ của 

giới động vật. 

-  Về thái độ: có thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

học sinh phổ thông. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về các 

ngành sinh học khác như côn trùng học… 

 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

29 Động vật học 2 - Về kiến thức: Môn học bổ sung những kiến thức liên quan đến 

cấu tạo, hoạt động sống, sự sinh sản và phát triển của các ngành 

thuộc Động vật có xương sống, Phân loại, nguồn gốc, tiến hoá, ý 

nghĩa thực tiễn. Giúp sinh viên thành thạo kỹ năng thực hành 

quan sát, mổ và làm mẫu các động vật. nâng cao nhận thức về vai 

trò của động vật đối với đời sống, biết bảo vệ tốt góp phần bảo vệ 

đa dạng sinh học. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp cụ thể và kỹ năng 

cần thiết như phân tích, so sánh, khái quát để sinh viên có thể 

nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn. Rèn luyện kĩ năng quan sát, 

thí nghiệm thực hành, miêu tả, ghi chép về giới động vật, tập 

dược năng lực tìm kiếm mẫu động vật, có thói quen và kĩ năng 

tích luỹ tư liệu, sách, tranh ảnh, tiêu bản thành sưu tập về nhóm 

động vật. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên Có những 

thái độ đúng trong nhận thức tự nhiên và bảo vệ môi trường. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy sinh 

học ở trường THPT 

- Chiều hướng phát triển: Có thể tham gia làm nghiên cứu. 

2 HK3 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

30 Thực hành động 

vật  học 

- Về kiến thức: Nắm vững hình thái cấu tạo, hoạt động sống, sinh 

sản và phát triển của các lớp đại diện, nhận biết một số loài 

thường gặp trong thiên nhiên và ý nghĩa thực tiễn ở mỗi lớp của 

mỗi ngành động vật không xương sống và động vật có xương 

sống. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp cụ thể và rèn luyện kĩ 

năng quan sát, thí nghiệm thực hành, miêu tả, ghi chép về giới 

động vật, tập dược năng lực tìm kiếm mẫu động vật, có thói quen 

và kĩ năng tích luỹ tư liệu, sách, tranh ảnh, tiêu bản thành sưu tập 

về nhóm động vật. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có những 

thái độ đúng trong nhận thức tự nhiên và bảo vệ môi trường. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy sinh 

học ở trường THPT 

- Chiều hướng phát triển: Có thể tham gia làm nghiên cứu. 

 

1 HK3 - Sinh viên tham dự lớp đủ 

15x2 = 30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra vấn đáp tại phòng 

thí nghiệm: hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

31 Lí luận dạy học 

Sinh học và KT 

nông nghiệp 

- Về mặt kiến thức: học xong học phần này, sinh viên phân tích 

được các phương pháp nghiên cứu nhiệm vụ, nội dung, phương 

pháp dạy học SH và KTNN ở trường phổ thông. Biết cách hình 

thành và phát triển khái niệm Sinh học-KTNN, biết tổ chức các 

hình thức dạy học, biết tìm hiểu và tổ chức cơ sở vật chất trong 

dạy học Sinh học và KTNN. 

- Về mặt kỹ năng: Biết ứng dụng các kĩ năng học tập bộ môn Lí 

luận dạy học để tập dạy môn sinh học và KTNN trong trường phổ 

thông.  

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu nghề nghiệp, bước đầu 

xây dựng tác phong đạo đức cũng như lí luận dạy học cho người 

giáo viên. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: dạy học chương 

trình sinh học lớp 10, 11, 12 và Công nghệ lớp 10, biết cách soạn 

bài giảng bài và có phương pháp dạy học sinh học và KTNN tốt. 

2 HK5 - Sinh viên tham gia dự lớp 

21tiết LT + 18 tiết thảo luận, 

thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn 

phương pháp dạy học Sinh-KTNN ở trường phổ thông và các 

trường trung cấp và cao đẳng. 

 

32 Sinh học tế bào - Về kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ 

bản về tế bào học - đơn vị cơ bản của sự sống. Trên nguyên tắc 

cấu trúc luôn liên hệ với chức năng, cấu trúc chức năng luôn liên 

hệ với môi trường sống. 

- Về kĩ năng: Cung cấp cho sinh viên kĩ năng phân tích, tổng hợp 

kiến thức, kĩ năng làm các bài thí nghiệm để nhận biết các thành 

phần của tế bào. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp SV có tình yêu và 

niềm say mê nghiên cứu khoa học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến sinh học tế bào 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về tế 

bào ví dụ như sinh học phân tử về tế bào, công nghệ sinh học… 

 

2 HK3 - Sinh viên tham gia dự lớp 21 

tiết LT+ 18 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT + trung bình các bài 

thực hành/2:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

33 Hóa sinh học   - Về kiến thức: Giúp sinh viên có những hiểu biết ban đầu về 

cấu trúc, phân loại và vai trò của các chất như gluxit, protein, 

lipit, nucleic, vitamin; Biết được bản chất hoá học, phân loại, cơ 

chế hoạt động và vai trò của Enzim, hormone trong qúa trình trao 

đổi chất của cơ thể; Biết được sự chuyển hóa của các chất trong tế 

bào thực vật, động vật và ở cơ thể người. Từ đó phòng tránh được 

một số bệnh tật do rối loạn quá trình chuyển hóa gây ra. 

 - Về kĩ năng:  

+ Giúp cho sinh viên có kỹ năng thực hành tốt. 

+ Môn học này giúp cho sinh viên từ những hiểu biết trên để học 

các môn học khác như sinh lý, di truyền, vi sinh, chế biến bảo 

quản, công nghệ sinh học; có thể vận dụng vào các quá trình có 

liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học        

+ Ứng dụng các chuyển hóa sinh hóa trong thực tiễn sản xuất và 

2 HK4 - Sinh viên tham gia dự lớp 21 

tiết LT+ 18 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT + trung bình các bài 

thực hành/2:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đời sống         

+ Biết vận dụng kiến thức đã học trong quá trình giảng dạy Sinh 

học ở chương trình Phổ thông. 

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Nhận thức được tầm 

quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo, có ý thức học 

tập tốt, tham gia thực hành và hoàn thành các bài thực hành theo 

quy định. 

+ Yêu thích môn học và phải có ý thức thường xuyên tích lũy các 

kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

+ Giúp SV có tình yêu và niềm say mê nghiên cứu khoa học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến sinh hóa 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về sinh 

hóa  

 

34 Giải phẫu sinh lý 

người 

  - Về kiến thức:  

 Giúp sinh viên nắm vững đặc điểm cấu tạo của các cơ quan, 

hệ cơ quan trong cơ thể. Thấy được mối quan hệ biện chứng giữa 

đặc điểm cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan, hệ cơ quan. 

 Giúp sinh viên hiểu rõ cơ chế của các quá trình sinh lí diễn ra 

trong cơ thể người và giải thích được các hiện tượng liên quan 

đến các hoạt động sinh lí của cơ thể. 

  - Về kĩ năng:  

 Cung cấp những phương pháp và kỹ năng cần thiết như phân 

tích, so sánh, khái quát để sinh viên có thể vận dụng trong học tập 

và nghiên cứu. 

  - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

 Sinh viên thấy được cơ thể người là sản phẩm hoàn chỉnh của 

quá trình chọn lọc và tiến hóa trong tự nhiên. Hiểu được cơ chế 

hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể từ đó thấy 

được sự kì diệu của thế giới sống. 

 Thấy được tầm quan trọng của tất cả các cơ quan trong cơ 

3 HK5 - Dự lớp 40 tiết LT+ 5x2 tiết 

Thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài kiểm tra hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thể, từ đó có ý thức luyện tập, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của 

bản thân và mọi người.  

  - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  

 Sinh viên có thể giảng dạy được các kiến thức trong chương 

trình Sinh học lớp 11. 

 Ngoài ra, sinh viên có thể giảng dạy các môn học có liên quan 

đến đặc điểm giải phẫu và sinh lí của cơ thể người. 

  - Chiều hướng phát triển:  

 Sinh viên có khả năng nghiên cứu sâu hơn về giải phẫu học 

cũng như sinh lí học người. 

 

35 Thực hành giải 

phẫu người sinh lý 

người 

  - Về kiến thức:  

 Giúp sinh viên nắm được các dụng cụ, nguyên tắc cũng như 

cách tiến hành các bài thí nghiệm liên quan đến giải phẫu và sinh 

lí người. 

  - Về kĩ năng:  

 Thành thạo các thao tác thí nghiệm và có khả năng làm một 

số dụng cụ thí nghiệm đơn giản dùng cho các thí nghiệm giải 

phẫu và sinh lí người. 

  - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

 Hình dung rõ hơn đặc điểm cấu tạo của các cơ quan trong cơ 

thể cũng như cơ chế hoạt động của các cơ quan qua đó thấy được 

tầm quan trọng của tất cả các cơ quan trong cơ thể và có các biện 

pháp chăm sóc và giữ cơ thể khỏe mạnh. 

  - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  

 có thể giảng dạy các bài thực hành liên quan đến kiến thức 

giải phẫu và sinh lí người. 

  - Chiều hướng phát triển:  

 Sinh viên có khả năng tìm tòi, tự đề ra các thí nghiệm để 

nghiên cứu sâu hơn về đặc điểm giải phẫu và sinh lí của cơ thể 

người. 

 

1 HK5 - Dự lớp 15x2= 30 tiết TH  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

trung bình các bài thực hành hệ 

số 3 

+  Bài thi: Thi tại phòng thí 

nghiệm: Hệ số 6. 

 



184 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

36 Vi sinh học            - Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên có những kiến thức 

cơ bản về vi sinh vật, phân tích được cơ sở khoa học của việc ứng 

dụng vi sinh học trong thực tiễn công nông nghiệp, y học, trong 

các quá trình công nghệ sinh học, công nghệ di truyền, công nghệ 

enzim, công nghệ vi sinh 

 - Về kĩ năng: có thể ứng dụng những quy luật hoạt động của 

vi sinh vật vào thực tiễn đời sống và sản xuất… góp phần hướng 

nghiệp cho học sinh, cung cấp những phương pháp và kỹ năng 

cần thiết như  so sánh, tổng hợp, phân tích đặc điểm cơ thể nhân 

sơ, nhân chuẩn. Có khả năng thực hành phân lập, tuyển chọn, 

nhận biết đặc điểm khuẩn lạc của các loại vi sinh vật, chiết xuất 

một số chất từ vi sinh vật, nhuộm các thành phần của tế bào vi 

sinh vật, thử hoạt tính của vi sinh vật… 

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV có tình yêu và 

niềm say mê nghiên cứu khoa học, biết nghiên cứu các sản phẩm 

thiết thực trong cuộc sống ví dụ: lên men rượu, lên men lactic, lên 

men các sản phẩm hữu cơ khác. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy môn 

sinh học lớp 10 chương trình THPT, giảng dạy chương trình sinh 

Cao đẳng, có thể làm việc ở các cơ quan có liên quan đến vi sinh 

học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về vi 

sinh như virút học, nấm học, xạ khuẩn, vi sinh công nghiệp, công 

nghệ vi sinh… 

 

2 HK5 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

37 Thực hành vi sinh 

học 

           - Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên có những kiến thức 

cơ bản về kĩ năng thực hành vi sinh vật. 

 - Về kĩ năng: Có khả năng thực hành phân lập, tuyển chọn, 

nhận biết đặc điểm khuẩn lạc của các loại vi sinh vật, chiết xuất 

một số chất từ vi sinh vật, nhuộm các thành phần của tế bào vi 

sinh vật, thử hoạt tính của vi sinh vật… 

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV có tình yêu và 

1 HK5 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra tại phòng thí 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

niềm say mê nghiên cứu khoa học, biết nghiên cứu các sản phẩm 

thiết thực trong cuộc sống ví dụ: lên men rượu, lên men lactic, lên 

men các sản phẩm hữu cơ khác. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy môn 

sinh học lớp 10 chương trình THPT, giảng dạy chương trình sinh 

Cao đẳng, có thể làm việc ở các cơ quan có liên quan đến vi sinh 

học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về các 

chế phẩm vi sinh để ứng dụng trong cuộc sống.  

 

nghiệm: hệ số 3 

+  Bài thi : Không thi, chấm các 

bài thu hoạch:  hệ số 6  

 

38 Di truyền học - Về kiến thức: Sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về 

di truyền thực vật, hiểu được các quy luật di truyền cơ bản, cơ sở 

phân tử và tế bào của hiện tượng di truyền, các kĩ thuật di truyền. 

Hiểu và có khả năng vận dụng các kiến thức về di truyền trong 

chọn và tạo giống thực vật. Nắm được các thành tựu của di truyền 

học và ứng dụng của chúng trong công nghệ sinh học hiện nay. 

- Về kĩ năng: Có thể ứng dụng những kiến thức đã học trong chọn 

tạo giống cây trồng, vật nuôi. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có khả năng vận dụng được 

những kiến thức đã học để giải thích, đề xuất những vấn đề cụ thể 

liên quan đến di truyền học. Thấy được vai trò của di truyền học 

đối với sản xuất và cuộc sống.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

các kiến thức liên quan đến di truyền học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về di 

truyền học và kĩ thuật di truyền. 

 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

39 Thực hành di 

truyền học 

 - Về kiến thức: Giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về 

di truyền học. 

 - Về kĩ năng: Thành thạo các thao tác thí nghiệm, có khả năng 

làm các tiêu bản cố định. 

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Hiểu biết về các hiện 

1 HK6   - Sinh viên tham gia dự 

lớp đủ 30 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tượng và quy luật di truyền từ đó thấy được ý nghĩa của di truyền 

học trong cuộc sống. 

 - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng 

dạy các kiến thức cơ bản của di truyền học. 

 - Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu, đào sâu 

tìm hiểu các kiến thức di truyền học và ứng dụng các kiến thức đã 

học đề giải thích và đề xuất các vấn đề cụ thể liên quan đến di 

truyền học. 

 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra tại phòng TN:   hệ 

số 3 

+  Bài thi : Không thi, chấm các 

bài thu hoạch: hệ số 6  

 

40 Sinh thái học            - Về kiến thức: Sinh thái học là một môn khoa học cơ bản 

trong sinh vật học, giúp sinh viên nắm được các mối quan hệ 

thống nhất giữa sinh vật thuộc các mức tổ chức khác nhau (quần 

thể, quần xã, hệ sinh thái) với môi trường. Đồng thời mang lại 

những kiến thức về sự phát triển và tiến hóa của hệ sinh thái và 

sinh quyển; mối quan hệ giữa con người với tài nguyên, nguyên 

nhân suy thoái của môi trường và các biện pháp hữu hiệu cho sự 

phát triển bền vững. 

 - Về kĩ năng: Cung cấp cho sinh viên những nguyên tắc, khái 

niệm cho việc nghiên cứu sinh thái học các nhóm ngành phân loại 

riêng lẻ như sinh thái học thực vật, sinh thái học cá,…Cách vận 

dụng, tổng hợp và kết hợp nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh thái 

học với các lĩnh vực khoa học khác. 

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Người học có được 

những kiến thức sâu, rộng về bản chất của sự sống trong mối 

tương tác với các yếu tố của môi trường ở hiện tại và cả trong quá 

khứ từ đó có những hành động phù hợp với sự phát triển của các 

hệ sinh thái góp phần bảo vệ chất lượng của môi trường. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

tại các trường phổ thông các kiến thức về sinh thái học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

tương tác các nhân tố sinh thái và sinh vật, sinh thái học nông 

nghiệp, sinh thái học rừng.... 

2 HK4 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

41 Tiến hóa            - Về kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm được những kiến 

thức cơ bản về các học thuyết tiến hóa cổ điển và hiện đại, đánh 

giá ưu điểm và nhược điểm học thuyết tiến hóa trước Darwin. 

Trên cơ sở đó, hiểu được đơn vị và nguyên liệu quá trình tiến hóa, 

các quá trình hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài mới. 

Phân tích được nguồn gốc sự sống và chiều hướng tiến hóa của 

sinh giới. 

 - Về kĩ năng: cung cấp kỹ năng cần thiết như phân tích, so 

sánh, khái quát để sinh viên có thể hệ thống hóa sự tiến hóa của 

sinh giới và nguồn gốc của sự sống. 

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV có tình yêu và 

niềm say mê nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tiến hóa, giúp 

SV hiểu được sự thống nhất và đa dạng của sinh giới trên toàn bộ 

trái đất. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

sinh học ở chương trình phổ thông 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

thuyết tiến hóa hiện đại. 

 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

42 Sinh lý học thực 

vật 

- Về mặt kiến thức: Nắm được đối tượng, nhiệm vụ, phương 

pháp, hướng nghiên cứu và mối quan hệ của môn học với các học 

phần khác. Hiểu được thành phần hoá học chính của cơ thể sống, 

đặc biệt cần nắm các vai trò của chúng đối với cơ thể thực vật. 

Nắm vững bản chất của các quá trình sinh lý diễn ra trong cơ thể 

thực vật và nghiên cứu cơ chế của các quá trình này. Nắm được 

nối quan hệ của các quá trình sinh lý với nhau và các điều kiện 

sinh thái của môi trường tác động lên chúng. 

- Về mặt kỹ năng: Hoàn thành các nội dung thực hành trong 

phòng thí nghiệm, qua đó nắm được những kỹ năng thực hành 

thông dụng về sinh lý thực vật ở phòng thí nghiệm. Sinh viên học 

tập các phương pháp nghiên cứu khoa học.  

2 HK4 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp Sinh viên có những thái độ 

đúng trong nhận thức tự nhiên. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: dạy học chương 

trình sinh học lớp 10, 11, 12 và Công nghệ lớp 10, những phần có 

liên quan đến Sinh lí học thực vật, có thể làm ở các cơ quan 

nghiên cứu về sinh lí thực vật, ứng dụng trong sản xuất, trồng 

trọt. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn trong 

Sinh lí thực vật ứng dụng. 

 

43 Thực hành sinh lý 

học thực vật 

- Về mặt kiến thức: Nắm vững bản chất của các quá trình sinh lý 

diễn ra trong cơ thể thực vật và nghiên cứu cơ chế của các quá 

trình này. Nắm được nối quan hệ của các quá trình sinh lý với 

nhau và các điều kiện sinh thái của môi trường tác động lên 

chúng. 

- Về mặt kỹ năng: Hoàn thành các nội dung thực hành trong 

phòng thí nghiệm, qua đó nắm được những kỹ năng thực hành 

thông dụng về sinh lý thực vật ở phòng thí nghiệm. Sinh viên học 

tập các phương pháp nghiên cứu khoa học.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp Sinh viên có những thái độ 

đúng trong nhận thức tự nhiên. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: dạy học chương 

trình sinh học lớp 10, 11, 12 và Công nghệ lớp 10, những phần có 

liên quan đến Sinh lí học thực vật, có thể làm ở các cơ quan 

nghiên cứu về sinh lí thực vật, ứng dụng trong sản xuất, trồng 

trọt. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn trong 

Sinh lí thực vật ứng dụng. 

 

1 HK4 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm thí nghiệm trong phòng 

thực hành đủ 15x2= 30 tiết 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra tại phòng TN:   hệ 

số 3 

+  Bài thi : Không thi, chấm các 

bài thu hoạch: Hệ số 6  

 

44 Thực tập nghiên 

cứu thiên nhiên 

    Về kiến thức: 

Khoa học Sinh học là một môn khoa học thực nghiệm, tính đặc 

trưng của bộ môn sinh học lại là thí nghiệm thực hành và tìm hiểu 

1 HK6 - Sinh viên tham gia đầy đủ các 

buổi thực tập ngoài thiên nhiên 

(đủ 15x2=30 tiết) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thực tế thiên nhiên. Cũng chính lẽ đó, thực tập thiên nhiên nhằm 

mấy mục tiêu sau: 

+ Sinh viên có cơ sở vững chắc về vấn đề lý luận lý thuyết đi đôi 

với thực tế thiên nhiên. 

+ Củng cố những hiểu biết của sinh viên về tính đa dạng của hệ 

thực vật và động vật ở Việt Nam nói chung và từng địa phương 

trong nước nói riêng, qua đó củng cố những học phần chuyên 

ngành sinh viên đã học như: Giải phẫu hình thái thực vật, phân 

loại học thực vật, động vật học không xương sống, động vật học 

có xương sống. 

Về kĩ năng: 

+ Hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu hệ động vật, hệ thực vật và sinh 

thái môi trường ngoài thực địa. 

+ Cũng cố kiến thức về các đối tượng của sinh học thông qua 

nghiên cứu thực tế. 

 + Rèn luyện tính kỹ luật, tính tổ chức, ý thức sống tập thể đối 

với sinh viên 

 - Về thái độ: 

+ Sinh viên có thái độ đứng đắn hơn trong việc bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên. 

+ Sinh viên có cơ sở để củng cố lòng yêu thích thiên nhiên, yêu 

thích môn học và có ý thức trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, 

bảo vệ đa dạng sinh học. đặc biệt ý thức xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan, các vườn quốc gia có hệ động thực vật cần bảo tồn. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

động thực vật ở Viêt Nam. 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra tại cơ sở thực tế:   

hệ số 3 

+  Bài thi : Không thi, chấm các 

bài thu hoạch: hệ số 6  

 

45 Công nghệ sinh 

học 

           - Về kiến thức: Sinh viên hiểu rõ định nghĩa Công nghệ 

sinh học, mối liên quan giữa ngành Sinh học và ngành Công nghệ 

sinh học với các ngành khoa học khác. 

Nắm được những kiến thức cơ bản về lên men vi sinh vật thu 

2 HK5 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

21 tiết LT + 18 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nhận enzyme, công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học 

động vật, công nghệ protein cũng như một số ứng dụng của chúng 

trong lĩnh vực nông nghiệp, y học và môi trường. 

 - Về kĩ năng: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản của 

công nghệ sinh học để sau này có thể tiếp cận được với các 

chuyên ngành của công nghệ sinh học hiện đại như công nghệ 

gen, công nghệ protein-enzyme, công nghệ lên men và công nghệ 

tế bào.Sinh viên biết vận dụng những kiến thức công nghệ sinh 

học vào thực tiễn dạy học và cập nhật những kiến thức sinh học 

phù hợp với từng thời điểm, giúp học sinh nắm bắt những tiến bộ 

của khoa học sự sống.  

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp : giúp SV rèn luyện ý 

thức tự học, tự nghiên cứu, cập nhật thông tin và vận dụng kiến 

thức vào giảng dạy ở trường phổ thông. Giáo dục cho sinh viên 

lòng yêu nghề, nâng cao trách nhiệm của giáo viên đối với học 

sinh. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

môn sinh học ở trường phổ thông hoặc làm việc ở các cơ quan 

liên quan đến công nghệ sinh học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng tự nghiên cứu sâu hơn để 

nâng cao trình độ chuyên môn. 

 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT + trung bình các bài 

thực hành/2:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

46 Thực hành dạy học 

sinh học 

- Kiến thức 

+  Biết soạn giáo án và tập giảng các bài lý thuyết trong chương 

trình Sinh học lớp 10, 11, 12 

+ Biết soạn giáo án và tập giảng các bài thực hành trong chương 

trình Sinh học lớp 10, 11, 12 

- Kỹ năng 

+ Rèn luyện các kỹ năng soạn giáo án. 

+ Rèn luyện kỹ năng hướng dẫn thí nghiệm. 

- Thái độ 

+ Tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo. 

1 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : Không thi, Chấm 

trực tiếp khi sinh viên giảng 

dạy: hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Bồi dưỡng lòng yêu nghề, lòng yêu thích bộ môn 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

ở các trường THCS, THPT, giảng dạy các học phần lien quan đến 

lý luận và phương pháp. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

phương pháp. 

 

 

47 Phương pháp dạy 

học Sinh học 

THPT phần 1 

(10,11) 

- Về kiến thức: Nắm vững mục tiêu của chương trình sinh học 

THPT (Sinh học 10 và 11);  Phân tích được cấu trúc nội dung 

chương trình Sinh học THPT;  Xác định được phương pháp dạy 

học chủ yếu đối với từng loại kiến thức, từng loại bài và vận dụng 

vào việc soạn các giáo án cụ thể;  Thiết kế được các đề kiểm tra 

của các chương. 

- Về kĩ năng:  Rèn luyện các kỹ năng tư duy và học tập của bộ 

môn như: 

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, xác định mục tiêu chương , bài 

học.  

+ Rèn luyện kỹ năng lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học 

phù hợp với nội dung của từng dạng bài lên lớp, mục đích, nội 

dung dạy học. 

+ Rèn luyện kỹ năng thiết kế câu hỏi, bài tập và xây dựng đáp án 

thang điểm bài kiểm đánh giá. 

+ Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, phương pháp tự học 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Tinh thần học tập nghiêm 

túc, sáng tạo;  Bồi dưỡng lòng yêu nghề, lòng yêu thích bộ môn 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

ở các trường THCS, THPT, giảng dạy các học phần lien quan đến 

lý luận và phương pháp. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

phương pháp. 

 

3 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

30 tiết LT + 30 tiết thảo luận, 

thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

2bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

48 Phương pháp dạy - Về kiến thức: Nắm vững mục tiêu của chương trình sinh học 2 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học Sinh học 

THPT phần 2 (12) 

THPT (Sinh học 12);  Phân tích được cấu trúc nội dung chương 

trình Sinh học THPT;  Xác định được phương pháp dạy học chủ 

yếu đối với từng loại kiến thức, từng loại bài và vận dụng vào 

việc soạn các giáo án cụ thể;  Thiết kế được các đề kiểm tra của 

các chương. 

- Về kĩ năng:  Rèn luyện các kỹ năng tư duy và học tập của bộ 

môn như: 

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, xác định mục tiêu chương , bài 

học.  

+ Rèn luyện kỹ năng lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học 

phù hợp với nội dung của từng dạng bài lên lớp, mục đích, nội 

dung dạy học. 

+ Rèn luyện kỹ năng thiết kế câu hỏi, bài tập và xây dựng đáp án 

thang điểm bài kiểm đánh giá. 

+ Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, phương pháp tự học 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Tinh thần học tập nghiêm 

túc, sáng tạo;  Bồi dưỡng lòng yêu nghề, lòng yêu thích bộ môn 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

ở các trường THCS, THPT, giảng dạy các học phần lien quan đến 

lý luận và phương pháp. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

phương pháp. 

 

15 tiết LT + 30 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

49 Dinh dưỡng 

khoáng 

(HP Tự chọn) 

- Về mặt kiến thức: học xong học phần này, sinh viên phân tích 

được các phương pháp nghiên cứu nhu cầu thành phần dinh 

dưỡng khoáng và nitơ của thực vật, vai trò thiết yếu của các 

nguyên tố khoáng, sự vận chuyển và hấp thu khoáng ở thực vật, 

các quá trình đồng hóa đạm, khoáng ở thực vật. 

- Về mặt kỹ năng: Biết ứng dụng các kĩ năng học tập bộ môn dinh 

dưỡng khoáng nhất là những kĩ năng đặc thù bộ môn trong học 

tập, trong phòng thí nghiệm, ứng dụng thực tế sản xuất.  

          - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thiên nhiên và 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

bảo vệ thiên nhiên, môi trường. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: dạy học chương 

trình sinh học lớp 10, 11, 12 và Công nghệ lớp 10, những phần có 

liên quan đến thực vật, có thể làm ở các cơ quan nghiên cứu về 

thực vật, về trồng trọt. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn Sinh lí 

thực vật ứng dụng. 

 

50 Giáo dục môi 

trường 

(HP tự chọn) 

         -  Về kiến thức:  

+ Nắm được các vấn đề môi trường toàn cầu. 

+  Phân tích được nội dung, phương pháp của giáo dục môi 

trường. 

+  Nắm được các nội dung cơ bản của giáo dục môi trường. 

+ Tích hợp được nội dung giáo dục bảo vệ môi trường hiện nay. 

         -  Về kỹ năng  

+ Biết phân tích vấn đề, cách thức lồng ghép và tiến hành các 

hoạt động giáo dục môi trường. 

         - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp :  

+ Thái độ sử dụng hợp lý tài nguyên, biết phòng ngừa và xử lý ô 

nhiễm môi trường 

+ Thái độ yêu mến thiên nhiên, môi trường. 

+ Sinh viên trở thành tấm gương trong công tác giáo dục bảo vệ 

môi trường 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy tại các 

trường phổ thông nhằm giáo dục môi trường cho học sinh 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn các 

phương pháp GDMT. 

 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

51 Sinh lý thần kinh 

cấp cao 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cơ chế của các hoạt động 

thần kinh cấp cao ở người như hoạt động phản xạ, ức chế, cảm 

xúc và trí nhớ. Từ đó có thể vận dụng trong học tập, nghiên cứu 

và giảng dạy sau này. 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, khái 

quát. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Thấy được tầm quan trọng 

của hoạt động thần kinh cấp cao trong đời sống của con người. Từ 

những kiến thức về hoạt động thần kinh cấp cao có thể đưa ra 

những điều chỉnh phù hợp với khả năng của học sinh trong quá 

trình học tập và giảng dạy sau này. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

và nghiên cứu sau hơn về hoạt động thần kinh cấp cao. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về sinh 

lí thần kinh nói chung và sinh lí thần kinh cấp cao nói riêng. 

 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

52 Giải phẫu so sánh 

động vật 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức:  

+ Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về 

động vật không xương sống. Hiểu rõ các bước phát triển, các quy 

luật tiến hóa chung của giới động vật cùng với sự tiến hóa của các 

cơ quan động vật. 

+ Người học phải nắm một cách cơ bản và hệ thống sự khác biệt 

và mối liên quan giữa  đặc điểm chung, đặc điểm hình dạng, cấu 

tạo, đặc điểm thích nghi và  quy luật tiến hoá các hệ cơ quan của 

các nhóm đông vật hai Ngành Nửa dây sống và Dây sống thuộc 

Giới Động 

- Về kỹ năng:  

+ Vận dụng kiến thức chuyên môn để giải thích tính đa dạng 

trong sơ đồ cấu tạo của các cơ quan và cơ thể động vật cũng như 

sự biến đổi của các cơ quan trong quá trình tiến hóa của động vật 

+ Biết so sánh, phân tích, tổng hợp từ các nguồn tài liệu có liên 

quan đến động vật có xương sống đồng thời biết một số kỹ năng 

và phương pháp nghiên cứu về động vật.  

- Về thái độ chuyên cần:  

+ Dự học đầy đủ số tiết tiết quy định, thực hiện làm bài tập 

nghiên cứu hoặc tiểu luận, bài Seminar và phải khiêm tốn học hỏi 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

để tiến bộ. 

+ Yêu thích môn học và phải có ý thức thường xuyên tích lũy các 

kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

+ Giúp SV có tình yêu và niềm say mê nghiên cứu khoa học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến vi sinh  

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

công nghệ vi sinh, công nghệ lên men…  

 

53 Di truyền học 

người 

(HP Tự chọn) 

 - Về kiến thức: Giúp sinh viên hiểu rõ về di truyền học với 

các nghiên cứu và các quy luật đặc thù của con người; Các dị tật 

bẩm sinh, bệnh tật di truyền: nguyên nhân, hậu quả và cách đề 

phòng;  Cơ sở di truyền học của trí thông minh;  Vai trò của Di 

truyền học người trong việc xây dựng niềm tin, hướng dẫn hành 

động hợp với các qui luật trong chiến lược con người ở nước ta, 

trong cải tạo và phát triển nòi giống người Việt Nam.  

- Về kĩ năng:  Rèn luyện các kỹ năng so sánh, phân tích, tổng 

hợp, khái quát hoá, trừu tượng hoá…;  Tăng cường khả năng tự 

học, tự nghiên cứu.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Hình thành thái độ học tập 

nghiêm túc, tác phong sư phạm; Nâng cao nhận thức về thế giới 

quan khoa học.     

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến di truyền. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn di 

truyền và các môn sinh học ứng dụng khác. 

 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

54 Rèn luyện kỹ năng 

soạn bài học sinh 

học 

(HP tự chọn) 

- Kiến thức:  

+ Trang bị và định hướng cho sinh viên một số kiến thức lý luận 

về kỹ năng soạn bài. 

+ Đề xuất các biện pháp để rèn luyện có hiệu quả một số kỹ năng 

cơ bản trong dạy học nói chung và kỹ năng soạn bài học sinh học 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nói riêng. 

+ Vận dụng các kỹ năng đã được rèn luyện vào việc soạn các bài 

học cụ thể đồng thời có khả năng tổ chức rèn luyện chính các kỹ 

năng đó cho học sinh trong quá trình dạy học. 

- Kỹ năng: 

+ Hình thành các thao tác tư duy như kỹ năng phân tích, tổng 

hợp, so sánh, khái quát hoá. Đặc biệt là kỹ năng nhận biết, nêu và 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong học tập và thực tiễn cuộc 

sống.  

+ Rèn luyện và phát triển năng lực tự học đó là khả năng thu thập, 

lưu trữ và xử lý thông tin. Rèn luyện năng lực làm việc cá nhân 

và làm việc theo nhóm. 

- Thái độ: 

Ý thức được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng soạn 

bài cũng như việc tự rèn luyện rèn luyện cho bản thân. Đây là một 

trong những cách tốt nhất để hình thành và phát triển năng lực tự 

học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

chương trình Sinh THCS, THPT. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn để 

soạn giáo án  điện tử hỗ trợ giảng dạy. 

 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

55 Thú y 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức:Nắm vững các kiến thức cơ bản về dược lí thú y,  

một số bệnh thường gây hại cho vật nuôi và các biện pháp phòng 

trị bệnh.  Giải thích một số cơ chế sinh bệnh và biết được các 

công nghệ mới về chẩn đoán và phòng trị bệnh có tính cập nhật 

trong nước và trong khu vực.  

- Về kỹ năng:  Nhận biết và sử dụng các thuốc thú y và các vacxin 

để phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, biết chẩn đoán và điều trị 

các bệnh thường gặp ở gia súc, gia cầm trong gia đình và địa 

phương. 

- Về thái độ: Có năng lực tự học tập nghiên cứu, không ngừng 

2 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hoàn thiện kiến thức, thường xuyên cập nhật tri thức mới. Biết 

vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn chăn nuôi và 

phòng bệnh cho vật nuôi, đồng thời biết xử lí tình huống khi có 

dịch xảy ra ở địa phương theo pháp lệnh thú y. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy môn 

Công nghệ ở trường THPT hoặc có thể làm việc ở các cơ quan có 

liên quan đến nghiên cứu thú y. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về thú 

y. 

 

56 Quản trị kinh 

doanh nông nghiệp 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

- Môn học giới thiệu một số mô hình kinh doanh trong nền kinh 

tế, cách tổ chức và sử dụng một số nguồn lực của doanh nghiệp. 

Gồm các nguồn lực chính như: Đất đai, lao động, vật tư và một số 

tư liệu sản xuất trong kinh doanh nông nghiệp. 

- Nắm vững đặc điểm sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng đến tổ 

chức quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. 

 - Nắm vững được vai trò, nguyên tắc và các loại hình tổ chức 

kinh doanh chủ yếu trong nông nghiệp. 

Nắm được các chiến lược và kế hoạch kinh doanh sản xuất nông 

nghiệp. 

Nắm vững các kiến thức cơ bản và giải thích được cơ sở khoa học 

của quản trị kinh doanh nông nghiệp. 

- Nắm vững được vai trò và đặc điểm cũng như những nhân tố 

ảnh hưởng của tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp. 

- Biết hạch toán và phân tích kinh doanh trong doanh 

nghiệp nông nghiệp. 

* Về kĩ năng: 

-  Kỹ năng phân tích, đánh giá về các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của nông nghiệp. 

-  Nhận diện những ưu điểm, nhược điểm, rủi ro của nông trại 

2 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nhằm đưa ra những quyết định phù hợp. 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 

- Kỹ năng viết và thảo luận theo chủ đề. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

 Có năng lực tự học tập nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện 

kiến thức, thường xuyên cập nhật tri thức mới, tích lũy kinh 

nghiệm, vốn hiểu biết thực tiễn kinh doanh nông nghiệp. Biết vận 

dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn ở gia đình và địa 

phương. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy môn 

Công nghệ ở trường THPT hoặc có thể làm việc ở các cơ quan có 

liên quan đến kinh doanh nông nghiệp. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về kinh 

doanh nông nghiệp. 

 

57 Rau – hoa- quả cây 

cảnh 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Có kiến thức đại cương và chuyên sâu về kỹ thuật 

trồng, chăm sóc một số loại rau, hoa, quả, cây cảnh để phát triển 

theo hướng hàng hóa.  

- Về kỹ năng: Biết phân vùng, trồng và chăm sóc các loại rau, 

hoa, quả, cây cảnh đạt năng suất cao, phẩm chất tốt. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thích môn học và ứng 

dụng tốt kiến thức vào giảng dạy cũng như công việc. 

 - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giáo viên 

dạy môn Công nghệ 10 ở trường THPT hoặc cán bộ kỹ thuật 

trong lĩnh vực trồng trọt. 

 - Chiều hướng và khả năng phát triển: Có khả năng nghiên 

cứu sâu hơn trong lĩnh vực cây trồng và cây cảnh, bon sai. 

 

2 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

58 Trồng trọt - Về kiến thức: Biết được vai trò của cây trồng đến phát triển kinh 

tế, phân biệt được các loại cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. 

Đồng thời hiểu biết cơ bản về các đặt tính sinh trưởng, phát triển 

và quá trình hình thành các bộ phận của cây lúa, ngô, mía, lạc. Từ 

2 HK4 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đó có các biện pháp canh tác thích hợp để đạt năng suất cao. 

- Về kỹ năng: Vận dụng các kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bón 

phân, thu hoạch, sơ chế, tồn trữ sản phẩm thu hoạch. Sinh viên có 

thể phân vùng và xây dựng quy trình gieo trồng thích hợp cho 

từng vùng đất để đạt năng suất cao. Tham gia cùng nông dân sản 

xuất các loại cây trồng dựa trên những hiểu biết đã học để đạt 

được năng suất cao. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: SV có thái độ và hành vi 

đúng đắn trước những vấn đề liên quan đến cây trồng, nông 

nghiệp. Đồng thời góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công 

việc giảng dạy môn học Công nghệ ở trường THPT. 

 - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giáo viên 

dạy môn Công nghệ 10 ở trường THPT. 

 - Chiều hướng và khả năng phát triển: Có khả năng nghiên 

cứu sâu hơn trong lĩnh vực nông nghiệp. 

 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

59 Chăn nuôi            - Về kiến thức: Nhận thức được vai trò của ngành chăn 

nuôi trong nền kinh tế quốc dân và trong đời sống nhân dân, cũng 

như tương lai và xu thế phát triển của ngành chăn nuôi ở nước ta. 

Nắm vững được những kiến thức cơ bản về chức năng sinh lý của 

các cơ quan, cơ chế của quá trình sinh lí xảy ra trong cơ thể vật 

nuôi. Nắm vững được những kiến thức cơ bản về vai trò các chất 

dinh dưỡng, nhu cầu của từng chất dinh dưỡng đối với cơ thể vật 

nuôi.  Nắm được các căn cứ để đánh giá và chọn lọc giống vật 

nuôi và giải thích được cơ sở khoa học và các phương pháp chọn 

lọc, nhân giống vật nuôi. Nắm vững các kiến thức cơ bản và giải 

thích được cơ sở khoa học của qui trình kĩ thuật chăn nuôi lợn, 

trâu bò, gia cầm trong các khâu: công tác giống, thức ăn, chăm 

sóc nuôi dưỡng và các biện pháp vệ sinh thú y phòng trừ dịch 

bệnh. 

- Về kĩ năng: 

+ Có được những kĩ năng thực hành cơ bản chăm sóc nuôi dưỡng 

2 HK5 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

các loại gia súc, gia cầm đúng phương pháp, đúng kĩ thuật, có cơ 

sở khoa học. 

 + Biết vận dụng phương pháp xác định tiêu chuẩn, phối hợp 

khẩu phần và xây dựng qui trình nuôi dưỡng cho các loài vật nuôi 

khác nhau ở địa phương hay ở gia đình. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp : Có năng lực tự học tập 

nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện kiến thức, thường xuyên cập 

nhật tri thức mới, tích lũy kinh nghiệm, vốn hiểu biết thực tiễn 

chăn nuôi. Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn 

chăn nuôi ở gia đình và địa phương. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy môn 

Công nghệ ở trường THPT hoặc có thể làm việc ở các cơ quan có 

liên quan đến nghiên cứu chăn nuôi. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

chăn nuôi. 

 

60 Nông hóa thổ 

nhưỡng 

- Về kiến thức: Nhận biết các qui luật hình thành và phát triển của 

đất, các tính chất vật lý, hóa học và sinh học cơ bản của đất. Biết 

được các loại phân bón cơ bản, các phương pháp xác định nhu 

cầu bón phân và cơ sở bón phân hợp lý cho các hệ thống cây 

trồng. 

- Về kỹ năng: Biết mô tả phẩu diện đất, định danh tầng chẩn 

đoán, phân loại đất; biết nhận diện, mô tả các loại khoáng, đá 

chính; biết phân tích, tính toán nhu cầu bón phân cho các hệ 

thống cây trồng. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Góp phần xây dựng hứng 

thú, yêu thích công việc giảng dạy môn học Công nghệ ở trường 

THPT. 

 - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Cán bộ 

nghiên cứu về lĩnh vực phân bón và cây trồng. 

 - Chiều hướng và khả năng phát triển: Có khả năng nghiên 

cứu sâu hơn trong lĩnh vực phân bón và địa chất. 

2 HK4 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

61 Chọn giống và 

nhân giống 

- Về kiến thức: 

+ Nắm được cơ sở di truyền của chọn giống và các kiến thức cơ 

bản về chuyên ngành chọn giống theo nội dung môn học. 

+ Hiểu biết nguyên lí và các phương pháp chọn giống cho các 

nhóm cây trồng khác nhau. 

+ Nắm được các khái niệm và những kiến thức cơ bản về giống 

vật nuôi, về nhiệm vụ và vai trò cuả công tác giống vật nuôi, các 

căn cứ để đánh giá và chọn lọc vật nuôi làm giống. 

+ Giải thích được cơ sở khoa học và các phương pháp chọn lọc và 

nhân giống vật nuôi. 

+ Hiểu được các quy trình kĩ thuật đã và đang áp dụng ở nước ta 

và trên thế giới để tạo được giống vật nuôi ngày càng hoàn thiện 

hơn cả về năng suất và phẩm chất. 

- Về kĩ năng: 

+ Biết thực hiện các kỹ thuật chọn giống và nhân giống cây trồng, 

vật nuôi trên đồng ruộng, chuồng trại và trong phòng thí nghiệm. 

+ Biết đánh giá phân tích, đề xuất, tham gia thực hiện và tổng kết 

các công việc về giống cây trồng 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Có năng lực tự học tập nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện 

kiến thức, thường xuyên cập nhật tri thức mới. Biết vận dụng 

những kiến thức đã học vào chọn giống cây trồng, vật nuôi phục 

vụ sản xuất trồng trọt chăn nuôi ở địa phương và gia đình. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy môn 

Công nghệ ở trường THPT hoặc có thể là cán bộ kỹ thuật, nghiên 

cứu viên làm việc ở các cơ quan sản xuất và kinh doanh giống, 

viện nghiên cứu giống cây trồng, chăn nuôi. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

trồng trọt, chăn nuôi. 

 

2 HK5 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

62 Bảo quản và chế - Về kiến thức: Nhận biết cơ sở khoa học của các nguyên lý trong 2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

biến nông sản bảo quản - Chế biến nông sản. Đồng thời đề cập đến các thông số 

kỹ thuật cơ bản trong các phương pháp bảo quản – Chế biến. 

- Về kỹ năng: SV biết cách bảo quản và chế biến các loại nông 

sản trong điều kiện cần thiết; ứng dụng kiến thức đã học vào dạy 

môn công nghệ 10. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thích môn học và ứng 

dụng tốt kiến thức vào giảng dạy cũng như công việc. 

 - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giáo viên 

dạy môn Công nghệ 10 ở trường THPT hoặc cán bộ kỹ thuật ở 

Cục dự trữ lương thực thực phẩm. 

 - Chiều hướng và khả năng phát triển: Có khả năng nghiên 

cứu sâu hơn trong lĩnh vực bảo quản chế biến. 

 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

63 Thuỷ sản - Về kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản về nguồn lợi 

thủy sản tư nhiên, vai trò và vị trí của ngành nuôi trồng thủy sản 

với đời sống và nền kinh tế quốc dân. Giải thích được các cơ sở 

khoa học của qui trình kĩ thuật nuôi trồng thuỷ sản một số loài về 

các khâu: giống, môi trường nuôi, thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc, 

quản lý và vệ sinh phòng bệnh. 

- Về kĩ năng: Phân tích và tổng hợp thông tin liên quan đến tiềm 

năng, hiện trạng và những thách thức cho phát triển bền vững của 

thủy sản Việt Nam. Thực hiện một số kỹ năng thực hành cơ bản, 

để sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ dạy tốt chương trình Công 

nghệ 10. 

- Về thái độ:  Ứng dụng được những kiến thức đã học vào sản 

xuất phát triển kinh tế gia đình ở địa phương. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy môn 

Công nghệ ở trường THPT hoặc có thể làm việc ở các cơ quan có 

liên quan đến nghiên cứu thủy sản. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về thủy 

sản. 

 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp 21 

tiết LT + 9x2 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

64 Bảo vệ thực vật - Về mặt kiến thức 

+ Kiến thức: có các kiến thức cơ bản, các khái niệm về sâu, bệnh 

hại cây trồng nông nghiệp bao gồm nguyên nhân gây hại, mối 

quan hệ giữa cây trồng, sâu, bệnh và các yếu tố môi trường, các 

biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại, ưu nhược điểm của từng biện 

pháp, vai trò của chúng trong quản lý tổng hợp sâu, bệnh hại.  

           + Hiểu biết: am hiểu các vấn đề cơ bản về sâu, bệnh hại 

cây; biết được sự tương tác giữa cây trồng và sâu hại, mầm bệnh; 

ảnh hưởng của yếu tố môi trường để hiểu được quá trình xâm 

nhiễm gây hại và lây lan, lan truyền của sâu, bệnh. 

- Về mặt kỹ năng  

+ Ứng dụng: ứng dụng được các hiểu biết cơ bản về sâu, bệnh hại 

cây và vận dụng những hiểu biết này vào việc phòng trừ sâu, bệnh 

hại cây trong thực tế sản xuất hướng tới quản lý sức khỏe cây 

trồng.    

+ Tổng hợp: nắm vững các kiến thức cơ bản về sâu, bệnh hại cây 

trồng nông nghiệp và biết hướng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh 

vực này; có khả năng tham khảo tài liệu và vận dụng vào thực tế 

sản xuất. 

- Về thái độ:  Sinh viên có những thái độ đúng đắn trong học tập 

để có kỹ năng tối thiểu trong việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất 

và giảng dạy cho học sinh phổ thông. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

học sinh phổ thông 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành bảo vệ thực vật 

 

2 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

65 Phương pháp dạy 

học Công nghệ 10 

- Về kiến thức:  Phân tích được cấu trúc nội dung kiến thức ở các 

chương, các bài trong sách giáo khoa công nghệ 10.  Xác định 

thành phần kiến thức của các chương, các bài trong sách giáo 

khoa. 

- Về kĩ năng: Hình thành một số kĩ năng dạy học bộ môn cơ bản: 

2 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp 15 

tiết LT + 15x2 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Kĩ năng phân tích nội dung chương trình Công nghệ 10 

+ Kĩ năng phân tích bài dạy cụ thể môn Công nghệ 10 

+ Kĩ năng thiết kế bài soạn môn Công nghệ 10 

+ Kĩ năng xây dựng các biện pháp tổ chức hoạt động học tập 

của học sinh môn Công nghệ 10. 

+ Kĩ năng thiết kế được các đề kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của học sinh môn Công nghệ 10 đáp ứng yêu cầu dạy học hiện 

nay. 

+ KN đặt vấn đề và giải quyết vấn đề  

+ KN xử lý các tình huống xảy ra trong dạy học Công nghệ10... 

- Về thái độ: 

+ Hình thành thái độ nghiêm túc, nhận thức đúng đắn trong dạy 

học bộ môn. 

+ Ý thức và định được những thuận lợi và khó khăn trong dạy học 

môn Công nghệ 10 để có hướng  giải quyết hợp lý. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy môn 

Công nghệ ở trường THPT  

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

phương pháp dạy học công nghệ. 

 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT + các bài tập giảng/2:   

hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

66 Ngoại ngữ chuyên 

ngành 

- Về kiến thức: Sinh viên biết cách sử dụng, tra cứu, khai thác vác 

tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh phục vụ cho việc học tập và 

nghiên cứu. 

- Về kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng phân tích câu, đọc hiểu, dịch 

các tài liệu chuyên ngành 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Hình thành thái độ học tập 

nghiêm túc, tác phong sư phạm.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể học tập 

nghiên cứu và biên dịch các tài liệu chuyên ngành 

- Chiều hướng phát triển: Nâng cao trình độ ngoại ngữ và khả 

2 HK4 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 



205 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

năng nghiên cứu tài liệu  chuyên ngành bằng ngoại ngữ. 

 

67 Giáo dục học đại 

cương 

- Về kiến thức: Cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ 

bản, hiện đại, tiếp cận được xu thế đổi mới của Giáo dục học làm 

cơ sở lý luận cho việc tiếp tục nghiên cứu, học tập các học phần 

có liên quan. Việc nắm bắt các kiến thức về giáo dục học là cơ sở 

chỉ đạo đúng đắn, khoa học của QTGD trong thực tiễn giúp người 

giáo viên biết tổ chức khoa học cuộc sống và giúp người học hình 

thành đúng đắn các phẩm chất nhân cách của người công dân, góp 

phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của mình và tham gia vào 

các hoạt động giáo dục có hiệu quả. 

- Về kỹ năng: Vận dụng những hiểu biết chung về Giáo dục học 

để định hướng, giải thích và xử lý các vấn đề cơ bản trong dạy 

học và giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục trong nhà 

trường cũng như trong những điều kiện cụ thể, sẵn sàng tham gia 

vào hoạt động giáo dục và dạy học. 

  - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

 Có cách nhìn đúng đắn về khoa học giáo dục; thấy được vai 

trò quan trọng của giáo dục trong đời sống xã hội từ đó có tinh 

thần và trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao, có ý thức trong việc tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện tay nghề, 

không ngừng nâng cao năng lực sư phạm cho bản thân. 

Hình thành hứng thú tích cực với khoa học giáo dục và công tác 

giáo dục. 

 

1 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

68 HĐDH và HĐGD 

ở trường THPT 

 + Về kiến thức:  

 Nắm vững các khái niệm, phạm trù cơ bản của lý luận dạy 

học và lý luận giáo dục (GD). Nắm được các đặc điểm cơ bản của 

hoạt động dạy học và hoạt động GD ở trường THPT; các chủ 

trương của Đảng và Nhà nước đối với việc đổi mới giáo dục tiểu 

học; vận dụng vào việc đổi mới phương pháp DH và hình thức tổ 

chức DH và GD ở trường THPT hiện nay. 

2 HK3 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 + Về kỹ năng: 

 Có kỹ năng vận dụng những kiến thức lý luận dạy học và lý 

luận GD vào việc rèn luyện các kỹ năng dạy học, Kỹ năng GD ở 

trường THPT; kỹ năng tổ chức HĐ dạy học, kỹ năng kiểm tra 

đánh giá kết quả hoạt động DH và GD ở trường THPT. 

+ Về thái độ: 

Tạo hứng thú cho SV trong quá trình học tập để SV có niềm tin 

vào nghề dạy học của mình.  

 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

69 Tâm lý học đại 

cương 

- Về kiến thức: sinh viên xác định được các khái niệm cơ bản: 

tâm lý học là một khoa học, bản chất hiện tượng tâm lý người, các 

phạm trù hoạt động, giao tiếp, nhân cách, ý thức, hoạt động nhận 

thức, tình cảm, ý chí và trí nhớ của con người. 

- Về kỹ năng: sinh viên vận dụng được các kiến thức tâm lý học 

đại cương để phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý theo quan 

điểm khoa học, vận dụng kiến thức vào việc học tập, rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm và rèn luyện bản thân. Đồng thời, sinh viên 

hình thành được những kĩ năng học tập và nghiên cứu tâm lý học, 

làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu học phần Tâm lý học lứa tuổi và 

tâm lý học sư phạm. 

- Về thái độ: sinh viên nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của 

môn học, có thái độ nghiêm túc, khoa học, thể hiện sự yêu thích, 

hứng thú và tích cực khi nghiên cứu nội dung môn học này. 

 

2 HK1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

70 Tâm lý học lứa 

tuổi và TLHSP 

- Kiến thức. 

Nắm được kiến thức cơ bản của Tâm lý học lứa tuổi học sinh 

THPT: lý luận phát triển tâm lý và sự phát triển tâm lý của trẻ qua 

các giai đoạn lứa tuổi; đặc điểm tâm lý đặc trưng của lứa tuổi học 

sinh THPT - là đối tượng mà họ sẽ tác động trong tương lai. 

Nắm được kiến thức về Tâm lý học dạy học, Tâm lý học giáo 

dục, Tâm lý học nhân cách người giáo viên: Bản chất, đặc điểm 

cũng như con đường của dạy học, giáo dục; cấu trúc nhân cách 

2 HK2 - Dự lớp: >80% số tiết. 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: 1 điểm hệ số 1. 

+ Điểm kiểm tra: 1 bài 15 

phút hệ số 1. 

1 bài 1 tiết hệ số 2. 

+ Điểm bài thi: hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

người giáo viên… là cơ sở khoa học của tác động dạy học và giáo 

dục qua đó hiểu được con đường phát triển tâm lý nói chung, trí 

tuệ, đạo đức cho học sinh THPT nói riêng. 

- Kỹ năng. 

Nghiên cứu, nắm bắt được tâm lý học sinh THPT; Phân tích, đánh 

giá, giải thích được các hiện tượng tâm lý phát sinh và biểu hiện ở 

học sinh THPT. 

Phân tích, giải thích nguyên nhân thành công, thất bại trong công 

tác dạy học, giáo dục từ đó có những vận dụng phù hợp, hiệu quả 

vào trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh THPT. 

Bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nhân cách sư phạm cho bản 

thân. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Có thái độ tích  cực, đúng đắn, khoa học về sự phát triển tâm lý 

trẻ em nói cchung, học sinh THPT nói riêng; 

Có thái độ tích cực đối với nghề dạy học, tăng thêm lòng yêu 

nghề, mến trẻ; không ngừng phát triển và hoàn thiện nhân cách 

của người giáo viên THPT, tích cực phấn đấu vì sự phát triển của 

học sinh THPT. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp.  

Giáo sinh hình thành và hoàn thiện tay nghề, có chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm vững chắc, vững vàng trên bục giảng và trong 

công tác giáo dục, đạo tạo học sinh THPT. 

Có khả năng tìm hiểu, nắm bắt tâm lý học sinh THPT; Có khả 

năng vận dụng kiến thức tâm lý học để tổ chức quá trình dạy học, 

giáo dục nhân cách toàn vẹn cho học sinh THPT.  

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng tiếp tục nghiên cứu Tâm lý 

học, vận dụng kiến thức Tâm lý học một cách hiệu quả trong công 

tác giáo dục, đạo tạo học sinh THPT; từng bước hoàn thiện và 

nâng cao nghiệp vụ sư phạm, uy tín sư phạm. 

 

 

71 Rèn luyện NVSP - Về mặt kiến thức: Vận dụng kiến thức chuyên ngành Sinh học 2 HK3 - Sinh viên tham gia dự lớp 15 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thường xuyên để nghiên cứu sâu hơn chương trình sinh học cụ thể của 3 lớp 10, 

11 và 12. và chương trình KTNN lớp 10. Hiểu rõ cấu trúc, nội 

dung, phương pháp giảng dạy sinh học ở các lớp 10, 11, 12 và 

dạy KTNN ở lớp 10. 

- Về mặt kỹ năng: Biết ứng dụng các kĩ năng dạy học nhất là 

những kĩ năng đặc thù bộ môn. Biết chọn lựa, sử dụng các 

phương tiện và phương pháp dạy học thích hợp cho từng nội 

dung, từng lớp học nhất là phương pháp dạy học đặc thù bộ môn. 

        - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Biết phân tích đánh giá 

kết quả giảng dạy của chính bản thân và đồng nghiệp.Yêu nghề 

nghiệp, bước đầu xây dựng tác phong đạo đức cũng như thực tập 

giảng dạy của người giáo viên. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: dạy học chương 

trình sinh học lớp 10, 11, 12 và Công nghệ lớp 10, biết cách soạn 

bài giảng bài và có phương pháp dạy học sinh học và KTNN tốt. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn 

phương pháp dạy học Sinh-KTNN ở trường phổ thông và các 

trường trung cấp và cao đẳng. 

 

tiết LT + 30 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+ Bài thi : hệ số 6  

 

72 Kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục 

    -  Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

đo lường, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. 

     - Về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng trong 

việc xử lý số liệu thống kê, sử dụng các phương pháp thu thập số 

liệu đặc biệt là trong việc sử dụng trắc nghiệm khách quan. 

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV rèn luyện ý 

thức tự học, tự nghiên cứu, cập nhật thông tin và vận dụng kiến 

thức vào khâu kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

các môn sinh học ở trường phổ thông hoặc làm việc ở các cơ 

quan liên quan đến kiểm tra đánh giá. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng tự nghiên cứu sâu hơn để 

nâng cao trình độ chuyên môn. 

2 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

73 Kiến tập sư phạm 

(thực tập SP 1) 

 1 HK6  

74 Thực tập sư phạm 

(thực tập SP 2) 

 5 HK8  

75 Khóa luận tốt 

nghiệp 

Giúp sinh viên có điều kiện và cơ hội trong việc nâng cao kiến 

thức và rèn luyện được thêm nhiều kỹ năng cần thiết. Giúp sinh 

viên có được hành trang tốt nhất sau khi bước ra cánh cửa đại 

học. Sinh viên tự lựa chọn chủ đề để làm và viết khóa luận tốt 

nghiệp,điều này sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thể phát huy 

được hết sở trường cũng như điểm mạnh của mình. Trong quá 

trình làm đề tài và viết khóa luận sinh viên có thể biết được cách 

hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng đã được học để vận dụng vào 

khóa luận một cách khoa học và sáng tạo. 

7 HK8  

76 Sinh học phát triển 

(HPTTKLTN) 

- Về mặt kiến thức: học xong học phần này, sinh viên cần phân 

tích được sự phát triển từ phôi cho đến một cơ quan hoàn chỉnh 

của thực vật. 

- Về mặt kỹ năng: Biết ứng dụng các kĩ năng học tập bộ môn sinh 

học phát triển thực vật nhất là những kĩ năng đặc thù bộ môn 

trong học tập. Biết chọn lựa, sử dụng các phương tiện và phương 

pháp học thích hợp cho từng nội dung. Biết phân tích đánh giá rèn 

luyện phương pháp bộ môn. 

               - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thiên nhiên và 

bảo vệ thiên nhiên, môi trường. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: dạy học chương 

trình sinh học lớp 10, 11, 12 và Công nghệ lớp 10, những phần có 

liên quan đến thực vật, có thể làm ở các cơ quan nghiên cứu sâu 

về thực vật. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn thực 

vật. 

 

3 HK8 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết LT + 30 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

77 Thực hành nông 

nghiệp tốt (GAP) 

(HPTTKLTN) (HP 

tự chọn) 

- Kiến thức: có các kiến thức cơ bản, các khái niệm về thực hành 

nông nghiệp tốt (GAP), nắm được quy trình thực hành nông 

nghiệp tốt để sản xuất ra các loại nông sản an toàn và có chất 

lượng.  

- Hiểu biết: am hiểu các vấn đề cơ bản về GAP, các quy trình 

GAP trên thế giới, các nước trong khu vực và vận dụng vào điều 

kiện của Việt Nam. 

- Về mặt kỹ năng và thái độ  

- Ứng dụng: ứng dụng được các hiểu biết cơ bản về GAP và vận 

dụng những hiểu biết này vào việc sản xuất nhằm tạo ra cây khỏe, 

sản phẩm an toàn và có chất lượng.  

- Tổng hợp: nắm vững các kiến thức cơ bản về GAP và biết 

hướng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực này và vận dụng vào 

thực tế sản xuất. 

+ Sinh viên có những thái độ đúng đắn trong học tập để có kỹ 

năng tối thiểu trong việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và làm 

công tác khuyến nông, có thể tham gia giảng dạy cho học sinh 

phổ thông. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Làm công tác 

khuyến nông, Giảng dạy cho học sinh phổ thông 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành trồng trọt 

 

2 HK8 - Sinh viên tham gia dự lớp 15 

tiết LT + 15x2 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

78 Đa dạng sinh học 

(HPTTKLTN) (HP 

tự chọn) 

- Về kiến thức 

 + Có những kiến thức cơ bản về đa dạng Sinh học: đa dạng 

loài, đa dạng sinh thái, đa dạng di truyền,… và vai trò của đa 

dạng Sinh học đối với đời sống con người và môi trường. 

 + Nắm được những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng Sinh 

học trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cũng như các 

biện pháp để bảo tồn nó. 

 - Về kĩ năng 

 Nắm được phương pháp nghiên cứu đa dạng Sinh học, có khả 

2 HK8 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

năng phân tích các vấn đề liên quan đến đa dạng Sinh học, làm cơ 

sở cho việc nghiên cứu và áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ và 

khai thác có hiệu quả các giống vật nuôi, cây trồng. 

 -  Về thái độ 

 + Thấy được tầm quan trọng của đa dạng Sinh học và có ý 

thức duy trì, bảo tồn nguồn tài nguyên này của đất nước. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

học sinh phổ thông. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về các 

ngành sinh học khác 

 

79 Nông lâm kết hợp 

(HPTTKLTN) 

(HP tự chọn) 

           * Về kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên các lý luận cần thiết để phân loại và phân 

tích các kĩ thuật nông lâm kết hợp cũng như chứng minh được vai 

trò của cây lâu năm và rừng trong phát triển nông thôn một cách 

bền vững. 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về sự đa 

dạng của các hệ thống nông lâm kết hợp hiện nay ở Việt Nam và 

những nước khác, làm cơ sở cho việc vận dụng cải tiến phát triển 

canh tác nông lâm kết hợp. 

- Giải thích được sự cần thiết của việc bảo tồn đất và nước, 

các kỹ thuật bảo tồn đất và nước, các kiến thức cơ bản về trang 

trại cũng như kĩ thuật và công việc quản lý trang trại nhỏ nông 

lâm kết hợp. 

* Về kĩ năng: 

Có được những kĩ năng cần thiết trong việc quản lý trang trại nhỏ 

nông lâm kết hợp. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp :  

Có năng lực tự học tập nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện kiến 

thức, thường xuyên cập nhật tri thức mới. Biết vận dụng những 

kiến thức đã học vào thực tiễn ở địa phương và gia đình. 

2 HK8 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá: 

+ Điểm Chuyên cần thường 

xuyên, thái độ : 1 cột điểm hệ 

số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

cột điểm hệ số 3 

+ Bài thi: tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giảng dạy môn 

Công nghệ ở trường THPT hoặc có thể làm việc ở các cơ quan có 

liên quan đến nghiên cứu nông lâm. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về lâm 

nghiệp. 

 

80 Phương pháp giải 

bài tập di truyền 

(HPTTKLTN) 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về 

di truyền học, hiểu được các quy luật di truyền cơ bản, cơ sở phân 

tử và tế bào của hiện tượng di truyền, các kĩ thuật di truyền. Hiểu 

và có khả năng vận dụng các kiến thức về di truyền việc giải các 

bài tập về di truyền người và quần thể. Nắm được các thành tựu 

của di truyền học và ứng dụng của chúng trong công nghệ sinh 

học hiện nay. 

- Về kĩ năng: Có thể ứng dụng những kiến thức đã học giải các 

bài tập di truyền chương trình sinh THPT. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có khả năng vận dụng được 

những kiến thức đã học để giải thích, đề xuất những vấn đề cụ thể 

liên quan đến di truyền học. Thấy được vai trò của di truyền học 

đối với sản xuất và cuộc sống.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng dạy 

các kiến thức liên quan đến di truyền học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về di 

truyền học và kĩ thuật di truyền. 

 

2 HK8   - Sinh viên tham gia dự 

lớp đủ 15 tiết LT+ 15x2 tiết 

thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

81 Nuôi cấy mô tế 

bào thực vật 

(HPTTKLTN) 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Thiết lập quy trình nuôi cấy mô và tế bào thực vật 

nhằm nhân giống một số nhóm thực vật có giá trị kinh tế  phục vụ 

nông nghiệp (hoa, cây cảnh, cây thuốc và rong tảo...). 

 - Về kỹ năng: Thành thạo các thao tác kỹ thuật nhân giống 

thực vật bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào: chuẩn bị môi 

trường, thao tác nuôi cấy, theo dõi đánh giá sự sinh trưởng của 

mô và tế bào trong quá trình nuôi cấy. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  Sinh viên nắm được những 

2 HK8 - Sinh viên tham gia học ở lớp 

đủ 15 tiết LT+15x2 tiết thực 

hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT + Trung bình các bài 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

kiến thức cơ bản của công nghệ sinh học để sau này có thể tiếp 

cận được với các chuyên ngành của công nghệ sinh học hiện đại 

như công nghệ gen, công nghệ protein-enzyme, công nghệ lên 

men và công nghệ tế bào. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có năng lực nhận 

diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông dụng trong 

các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ sinh học 

thực vật. 

- Chiều hướng phát triển: Sinh viên biết vận dụng những kiến 

thức nuôi cấy mô tế bào thực vật vào thực tiễn dạy học và cập 

nhật những kiến thức phù hợp với từng thời điểm, giúp học sinh 

nắm bắt những tiến bộ của khoa học sự sống. 

 

thực hành/2:   hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6  

 

 

6. NGÀNH ĐH SP TOÁN 

 

1.  Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

 - Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố 

quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức 

và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam XHCN;  

        - Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào 

sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. 

 

c. Hình thức thi: Tự luận  

2.  Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

          - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công 

tác quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp 

sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên 

cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam. 

          - Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, 

nhân phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh 

phi truyền thống. 

         - Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến 

lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 

địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

         - Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực 

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tiễn.  

3.  Giáo dục thể chất 1 Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên biết 

được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa chấn 

thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong rèn 

luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách giữ 

vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập luyện.   

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

4.  Triết học Mác-

Lênin 

1.Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

 - Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

          Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề 

nghiệp trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn 

những suy nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai 

trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

3 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

5.  Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và hình thành kỹ năng cơ bản về 

tiếng Anh thực hành thông qua luyện tập các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, các 

đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu cách, mạo từ, đại từ chỉ định, 

giới từ chỉ thời gian, phó từ chỉ tần suất, nói giờ, động từ “like”, 

động từ khiếm khuyết “can/ can’t”. Ngoài ra, sinh viên có thêm 

vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã hội thông qua qua 

các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc.  

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: sinh viên có khả năng hiểu trong những tình 

huống giao tiếp thông thường hàng ngày với những dạng như 

nghe chọn  câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời câu 

hỏi… 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu một số thông tin về cá 

nhân như sở thích về âm nhạc, mô tả công việc, giá cả khi đi mua 

sắm, và một số thông tin khác về gia đình….  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả công việc, nhà ở, cuộc sống gia đình, những 

hoạt động sở trường. 

- Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài 

đọc. 

- Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và thì 

cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, viết câu với các từ gợi ý 

và viết các đoạn văn ngắn dựa trên đoạn văn mẫu. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

3 HK1 - Dự lớp: 45 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

02 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

-Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc nâng 

cao kỹ năng ngôn ngữ. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể sử dụng 

tiếng Anh ở mức độ cơ bản. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

6.  Tâm lý học đại 

cương 

Tâm lý học đại cương nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát 

triển của hoạt động tâm lý, cung cấp cho người học cái nhìn khái 

quát và cơ bản nhất về tâm lý người, về những quy luật chung 

nhất của thế giới tinh thần con người trong sự vận động tương tác 

với hiện thực khách quan. Trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, việc 

hiểu tâm lý học sinh là nền tảng cơ bản giúp cho giáo viên có 

những tác động đúng đắn và hiệu quả đến sự phát triển nhân cách 

của học sinh. Vì vậy, tâm lý học là cơ sở quan trọng của các 

phương pháp giáo dục và dạy học nhằm hình thành và hoàn thiện 

nhân cách người học. 

2 Học kỳ 1 - Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm TB bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10  

7.  Tin học căn bản Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông nhằm ứng dụng hiệu quả vào công 

tác học tập, nghiên cứu và làm việc. Cụ thể, người học hiểu biết 

về hệ thống máy tính, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống 

máy tính vào tìm kiếm và trao đổi thông tin qua mạng Internet, 

biên soạn tài liệu, thiết kế giáo án điện tử, các bài thuyết trình, lập 

bảng tính điện tử và một số nội dung khác.  

3 Học kỳ 1 - Điểm chuyên cần, thái độ học 

tập: hệ số 1 

- Điểm trung bình các bài kiểm 

tra giữa kỳ: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 

8.  Hình học giải tích - Kiến thức:  

+ Nắm vững các khái niệm về vectơ, các phép toán trên vectơ, 

hình thành kỹ năng, kỹ xảo để giải các bài toán về vectơ trong 

không gian và trong mặt phẳng. 

+ Nắm vững các vấn đề liên quan đến đường thẳng và mặt phẳng. 

 + Nắm vững các vấn đề liên quan tới khái niệm đường bậc hai, 

mặt bậc hai.  

 -  Kỹ năng: vận dụng giải quyết được một số bài toán về vectơ, 

2 Học kỳ 1 +  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài kiểm tra hệ số 3. 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đường thẳng, mặt phẳng, biết cách tìm tiếp tuyến, tiệm cận, 

đường kính liên hợp.  

9.  Giải tích 1 - Kiến thức: 

+ Hiểu được định nghĩa về sự hội tụ của dãy số và hàm số, có khả 

năng vận dụng các tính chất để tính giới hạn dãy số, hàm số. 

+ Hiểu được định nghĩa và các ứng dụng của đạo hàm và các định 

lý cơ bản về đạo hàm 

- Kỹ năng:  học phần này là cơ sở để giúp cho sinh viên tiếp cận 

với các môn học khác dễ dàng hơn, như: giải tích 2,3,4, không 

gian mêtric-tôpô, độ đo và tích phân, giải tích hàm 1, giải tích 

hàm 2. 

3 Học kỳ 1 + Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

10.  Học phần III: 

Quân sự chung 

  Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây 

dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực 

lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân 

sự bảo vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết 

đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong 

quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa 

hình quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng 

vũ khí công nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

           Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh 

hoạt các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, 

học tập, chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, 

phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{30} HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

 

11.  Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 
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chỉ 

Lịch trình 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thuật bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

        b) Yêu cầu: 

         - Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật. 

         - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật 

quân sự cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, 

biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự 

vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi:Thực hành bắn 

súng.. 

12.  Giáo dục thể chất 2 Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế cơ 

bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát triển 

chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số môn 

như : Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ bản 

của xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), để 

rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn 

luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người 

tập. 

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

13.  Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 
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Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

14.  Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

Tiếp tục trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng 

Anh, giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, tiếng Anh cơ bản, đồng thời định hướng sinh 

viên rút ra phương pháp tự rèn luyện các kỹ năng để có thể tự học 

một cách hiệu quả. Chú trọng phát triển kỹ năng nghe, nói. 

 - Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng đại từ tân ngữ, 

đại từ sở hữu, thì quá khứ đơn, cấu trúc “there is/ there are/ there 

was/ there were”. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Kỹ năng Nghe: có khả năng hiểu trong những tình huống giao 

tiếp thông thường hàng ngày như nói về tình yêu, phim ảnh, 

những người nổi tiếng và những nơi nổi tiếng với những dạng 

như nghe chọn câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời 

câu hỏi. 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu những hoạt động trong 

quá khứ, nói về âm nhạc, mô tả người, nơi ở, cách chỉ đường, giá 

cả khi đi mua sắm.  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả người, nhà ở, hoạt động giải trí như điện 

2 HK2 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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viên 

ảnh, du lịch. 

 + Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và 

thì cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, quá  khứ, viết câu với 

các từ gợi ý và viết các đoạn văn ngắn, viết postcard.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc vận 

dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ vào việc giao tiếp bằng tiếng 

Anh. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm 

việc ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

 

15.  Tâm lý học lứa 

tuổi và TLH SP 

Tâm lý học lứa tuổi học sinh THPT: Trang bị cho người học cái 

nhìn khoa học, chung nhất về tâm lý lứa tuổi trẻ em trong đó chú 

trọng đến tâm lý lứa tuổi học sinh THPT: Đối tượng, nhiệm vụ, 

mục đích, ý nghĩa, các quan niệm về sự phát triển tâm lý theo lứa 

tuổi, cách tiếp cận nghiên cứu Tâm lý học lứa tuổi theo xu hướng 

hiện đại, các quy luật của sự phát triển tâm lý theo lứa tuổi; đặc 

điểm phát triển tâm lý đặc trưng của lứa tuổi học sinh THPT. 

Tâm lý học sư phạm: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ 

bản nhất về Tâm lý học sư phạm: Đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, 

ý nghĩa của Tâm lý học sư phạm, cách tiếp cận nghiên cứu Tâm 

lý học sư phạm theo xu hướng hiện đại; Những kiến thức cơ bản, 

hiện đại về Tâm lý học dạy học, Tâm lý học giáo dục và Tâm lý 

học nhân cách người thầy giáo. 

2 Học kỳ 2 + Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: 1 điểm hệ số 1. 

+ 1 bài 1 tiết hệ số 3. 

+ Điểm bài thi: hệ số 6. 

- Thang điểm 10 

 

16.  Lý luận dạy học 

môn toán 

- Kiến thức: Nắm được những tri thức cơ bản về giáo dục toán 

học trong nhà trường, đặc biệt là về mục tiêu, nội dung và phương 

pháp dạy học môn Toán ở trường THPT. 

- Kỹ năng: Rèn luyện được năng lực thực hiện quá trình dạy học 

3 Học kỳ 2 +  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: hệ 

số 3 (2 bài LT hoặc 1 bài LT + 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trong môn Toán, thể hiện ở các kỹ năng: Nghiên cứu chương 

trình, sách giáo khoa, sách giáo viên và những tài liệu tham khảo 

khác; xác định nhu cầu và đặc điểm đối tượng học sinh; thiết kế 

kế hoạch dạy học; tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học mà khâu 

then chốt là tổ chức cho học sinh hoạt động và giao lưu; bước đầu 

rèn luyện được năng lực tự học, tự nghiên cứu trên lĩnh vực 

phương pháp dạy học môn Toán, biết phát hiện và giải quyết vấn 

đề, biết đúc rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học môn này. 

BT lớn) 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

17.  Đại số đại cương 1 - Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các 

cấu trúc đại số. Từ đó làm nền tảng để tiếp thu các học phần đại 

số đại cương 2, lý thuyết môđun cũng như các học phần khác của 

chuyên ngành sư phạm Toán. 

- Kỹ năng: Nắm bắt và vận dụng thành thạo các kiến thức học 

được vào việc giải các bài toán có liên quan trong phạm vi của 

học phần. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện cho sinh viên có 

thói quen và kỹ năng tư duy logic, có tinh thần và thái độ làm việc 

khoa học, cẩn thận, chu đáo, cố gắng vượt khó khăn. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Thực hiện tốt 

công việc giảng dạy bô môn Toán ở trường phổ thông. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng tiếp tục học nâng cao trình 

độ và nghiên cứu khoa học về chuyên ngành đại số − lý thuyết số 

ở bậc học sau đại học. 

3 Học kỳ 2 + Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài kiểm tra hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

18.  Đại số tuyến tính 1 -Kiến thức: 

 Cung cấp cho sinh viên ngành Toán các kiến thức cơ bản về ma 

trận, các phép toán trên ma trận, các loại ma trận đặc biệt. Cung 

cấp các phương pháp để tính định thức của một ma trận vuông; 

các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát. 

Giúp người học hiểu được khái niệm của một không gian vectơ, 

cơ sở và số chiều của một không gian vectơ và không gian con. 

Bên cạnh đó người học cũng nắm được các kiến thức cơ bản và 

2 Học kỳ 2 + Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài kiểm tra hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

ánh xạ tuyến tính và mỗi quan hệ giữa ma trận và ánh xạ tuyến 

tính. Đây là những kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính.    

-Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên một khối lượng lớn kiến thức về 

đại số tuyến tính cơ bản để tiếp tục học những nội dung của đại số 

tuyến tính 2.  

19.  Giải tích 2 - Biết vận dụng các công thức tính tích phân trong từng trường 

hợp cụ thể, sử dụng công thức tính tích phân để tính được diện 

tích các hình phẳng. 

   - Có kỹ năng về tính toán tích phân không xác định, xác định và 

tích phân suy rộng, khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng, biết 

vận dụng phép tính tích phân vào một số bài toán thực tế. 

- Có kỹ năng xét sự hội tụ, phân kỳ của một chuỗi số, chuỗi hàm. 

Biết vận dụng để khảo sát miền hội tụ của chuỗi lũy thừa. Trên cơ 

sở đó khai triển các hàm số sơ cấp thành chuỗi lũy thừa. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giúp người dạy 

có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề nguyên hàm và tích phân khi 

giảng dạy ở chương trình lớp 12. 

- Chiều hướng phát triển: học phần này là cơ sở để giúp cho sinh 

viên tiếp cận với các môn học khác dễ dàng hơn, như:  giải tích 

hàm nhiều biến, hàm thực, giải tích hàm, … 

2 Học kỳ 2 + Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

20.  Giáo dục thể chất 3 -Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

21.  Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

22.  Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng giao tiếp ở cấp độ B1 

thông qua các 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết 

- Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức về ngữ 

pháp, ngữ âm, từ vựng và các kỹ thuật nghe, đọc hiểu ở cấp độ B1 

nhằm phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại 

ngắn và dài vừa gồm các nội dung: thói quen hằng ngày, thông tin 

cá nhân, hoạt động giải trí, các thông tin liên quan đến ngày, giờ 

thông qua các dạng nghe - trả lời câu hỏi, nghe - thảo luận, nghe 

và đánh giá đúng, sai (True/False), nghe - điền từ. 

+ Kỹ năng Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề 

đơn giản như nói về bản thân, gia đình, sở thích, những sự kiện đã 

từng diễn ra và những dự định tương lai.  

2 HK3 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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chỉ 

Lịch trình 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Kỹ năng Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 

150 – 300 từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các 

dạng bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - 

trả lời câu hỏi, đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và tiêu 

đề. 

Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài 

đọc. 

+ Kỹ năng Viết: Sinh viên có thể viết các đoạn ngắn về bản thân, 

gia đình, những việc đã từng xảy ra, những sự kiện đáng nhớ, 

những dự định tương lai và viết thư với những nội dung đơn giản, 

ngắn gọn.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên nhận thức được 

vai trò của tiếng Anh trong việc học tập và công việc sau này. 

Đây là nền tảng để sinh viên học tiếp lên các học phần ngoại ngữ 

chuyên ngành và trang bị kiến thức để thi chuẩn đầu ra B1 theo 

chuẩn Châu Âu. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể giao 

tiếp các tình huống thông thường bằng tiếng Anh, viết thư hoặc 

đoạn văn tiếng Anh đơn giản. 

- Chiều hướng phát triển: Chuẩn bị cơ sở vững chắc để học các 

học phần tiếng Anh chuyên ngành. 

23.  Pháp luật đại 

cương 

Pháp luật Việt Nam đại cương là môn học nhằm cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói 

chung và một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật của 

Nhà nước CHXHCN Việt Nam như Luật Hiến pháp, Luật hành 

chính, Luật dân sự, Luật Tố Tụng dân sự, Luật Hôn nhân và Gia 

đình, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Kinh tế, Luật đất 

đai, Luật tài chính, Luật lao động và một số vấn đề về Luật quốc 

tế.   

Trên cơ sở những tri thức về khoa học pháp lý, môn học này còn 

có nhiệm vụ giáo dục cho sinh viên ý thức tôn trọng, tuân thủ và 

2 Học kỳ 3 - Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Điểm TB các bài kiểm tra:  

+ Bài thi : hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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tự giác chấp hành pháp luật; có thể vận dụng những kiến thức đã 

học trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của 

gia đình và xã hội.  

24.  Giáo dục học đại 

cương 

Học phần GDH 1 cung cấp cho người học cái nhìn chung nhất về 

khoa học giáo dục: GD là một hiện tượng xã hội, một nhu cầu 

sống còn của con người; GD thực hiện những chức năng xã hội 

(chức năng KT – SX, chính trị - xã hội, tư tưởng – văn hóa). GD 

là yếu tố chủ đạo, tham gia và ảnh hưởng đến quá trình hình thành 

và phát triển nhân cách của con người, đồng thời nó còn góp phần 

trong việc rèn luyện các phẩm chất nghề nghiệp cũng như các 

năng lực của người GV trong tương lai. 

1 Học kỳ 3 - Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

25.  Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học_trong ngành 

Toán 

-Kiến thức: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức khát quát về 

phương pháp nghiên cứu khoa học, các định nghĩa khoa học và 

nghiên cứu khoa học, phương pháp luận và phương pháp nghiên 

cứu khoa học, trình tự logic thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, 

các loại công trình khoa học và đánh giá một công trình khoa học 

-Kỹ năng: sinh viên có kỷ năng viết một bài định hướng nghiên 

cứu khoa học trong ngành Toán và các ngành liên quan khác. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: vận dụng các 

kiến thức đã học để đề xuất các đề tài, dự án cấp cơ sở, cấp bộ, ... 

- Chiều hướng phát triển: sinh viên ra trường có kiến thức tốt để 

trình bày một bài báo khoa học, một dự án khoa học,....   

2 Học kỳ 3 - Điểm Chuyên cần hoặc Bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

26.  Đại số tuyến tính 2 Kiến thức 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc của một tự 

đồng cấu dựa trên việc tìm vectơ riêng và giá trị riêng của tự đồng 

cấu,  một tự đồng cấu khi nào là chéo hóa được, tức là ma trận 

của một tự  đồng cấu đối với một cơ sở nào đó đồng dạng với một 

ma trận chéo; tự đống cấu lũy linh, ma trận chuẩn Jordan của một 

tự đồng cấu.  

3 Học kỳ 3 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài kiểm tra hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Học phần còn trang bị cho sinh viên các kiến thức về dạng song 

tuyến tính, dạng toàn phương của ánh xạ tuyến tính, từ đó nêu lên 

khái niệm về tích vô hướng trong không gian vec tơ (một khái 

niệm đã được học ở phổ thông). Từ tích vô hướng ta sẽ xây dựng 

được không gian vectơ Euclid. 

Kỹ năng: sinh viên có kỹ năng vận dụng giải quyết tốt các bài 

toán trong đại số tuyến tính nâng cao. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: sinh viên có kiến 

thức nền tốt về đại số tuyến tính nâng cao nhằm phục vụ tốt cho 

việc học máy, học sâu mà là một trong những ngành trong thời kỳ 

công nghiệp 4.0 đang được xã hội quan tâm hiện nay. 

- Chiều hướng phát triển: sinh viên sẽ vận dụng nhuần nhuyễn 

kiến thức học phần đại số tuyến tính 1 và 2 trong quá trình phân 

tích dữ liệu và khoa học máy tính. 

 

27.  Đại số đại cương 2 - Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về 

nhóm aben và cấu trúc môđun. Từ đó làm nền tảng để tiếp thu 

học phần lý thuyết môđun cũng như các học phần khác của 

chuyên ngành sư phạm Toán. 

- Kỹ năng: Nắm bắt và vận dụng thành thạo các kiến thức đã học 

được vào việc giải các bài tập có liên quan của học phần. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện cho sinh viên có 

thói quen và kỹ năng tư duy logic, có tinh thần và thái độ làm việc 

khoa học, cẩn thận, chu đáo, cố gắng vượt khó khăn. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Thực hiện tốt 

công việc giảng dạy bô môn Toán ở trường phổ thông. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng tiếp tục học nâng cao trình 

độ và nghiên cứu khoa học về chuyên ngành đại số − lý thuyết số 

ở bậc học sau đại học. 

3 Học kỳ 3 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: hệ 

số 2. 

+  Bài thi: hệ số 6. 

- Thang điểm 10 

28.  Giải tích 3   -Kiến thức: Hiểu và phân biệt được các khái niệm và giới hạn 

hàm nhiều biến. 

2 Học kỳ 3 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 -Kỹ năng:  Nắm được các kỹ năng tính đạo hàm riêng, đạo hàm 

của hàm ẩn, vi phân toàn phần … và các ứng dụng để tìm cực trị, 

ứng dụng phương pháp nhân tử Lagrange để dự đoán cực trị ở 

phổ thông. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: sinh viên có kiến 

thức nền tốt về hàm nhiều biến làm nền tảng cho nghiên cứu tích 

phân hàm nhiều biến.   

 - Chiều hướng phát triển: học phần này là cơ sở để giúp cho sinh 

viên tiếp cận với các môn học khác dễ dàng hơn, ví dụ: giải tích 

4,  hàm biến phức, giải tích hàm, … 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6. 

- Thang điểm 10 

29.  Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 tháng 7 

năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

30.  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý 

luận và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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31.  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý 

luận và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

32.  Hoạt động DH & 

hoạt động GD ở 

trường THPT 

Nắm vững các khái niệm, phạm trù cơ bản của lý luận dạy học và 

lý luận giáo dục (GD). Nắm được các đặc điểm cơ bản của hoạt 

động dạy học và hoạt động GD ở trường THPT; các chủ trương 

của Đảng và Nhà nước đối với việc đổi mới giáo dục tiểu học; 

vận dụng vào việc đổi mới phương pháp DH và hình thức tổ chức 

DH và GD ở trường THPT hiện nay. 

Có kỹ năng vận dụng những kiến thức lý luận dạy học và lý luận 

GD vào việc rèn luyện các kỹ năng dạy học, Kỹ năng GD ở 

trường THPT; kỹ năng tổ chức HĐ dạy học, kỹ năng kiểm tra 

đánh giá kết quả hoạt động DH và GD ở trường THPT. 

2 Học kỳ 4 - Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

33.  Ngoại ngữ chuyên 

ngành 

Kiến thức: 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng chuyên 

ngành; những điểm ngữ pháp cần thiết cho việc giải toán bằng 

tiếng Anh và các cách diễn đạt dùng cho việc giải toán (định 

nghĩa, ký hiệu, giả thiết, điều kiện, bắt đầu chứng minh, lập luận, 

các bước chứng minh liên tiếp, nhận xét, kết luận);  

Kỹ năng: 

rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu để lấy thông tin nhanh; cung cấp 

kỹ năng dịch câu Anh-Việt, Việt-Anh thuộc về toán học. Sau khi 

2 Học kỳ 4 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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hoàn thành học phần, sinh viên có thể đọc hiểu các văn bản 

chuyên ngành toán, có thể dùng ngôn ngữ tiếng Anh để tiến hành 

giải các bài toán. 

34.  Số học - Kiến thức: 

Học phần nhằm giúp sinh viên tiếp cận một cách sâu sắc với vành 

số nguyên, trang bị một cơ sở lý thuyết cơ bản cho việc giảng dạy 

các nội dung có liên quan ở phổ thông. 

- Kỹ năng 

Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về chia hết, chia có dư, 

phương trình và hệ phương trình đồng dư. 

3 Học kỳ 4 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6. 

- Thang điểm 10 

35.  Hình học Affine và 

hình học Euclid 

- Kiến thức 

+Giới thiệu về không gian Affine, ánh xạ Affine, hình học Affine, 

siêu mặt bậc hai trong không gian Affine, không gian Euclid, sự 

trực giao trong không gian Euclid, khái niệm khoảng cách, góc, 

thể tích trong không gian Euclid, ánh xạ đẳng cự, hình học 

Euclid, siêu mặt trong không gian Euclid. 

+Giúp người học hiểu rõ mối quan hệ giữa đại số tuyến tính và 

hình học. Phân loại hình học theo quan điểm nhóm đem lại cho 

người học cái nhìn tổng quát, hiện đại về hình học đồng thời thấy 

được tầm quan trọng của cấu trúc đại số trong toán học hiện đại. 

Việc xây dựng toán học theo quan điểm cấu trúc giúp sinh viên 

thấy được sự thống nhất của toán học trên quan điểm cấu trúc. 

- Kỹ năng: 

+Rèn luyện kỹ năng áp dụng các khái niệm, tính chất, định lý đã 

học vào việc giải quyết những vấn đề và tình huống mới. 

+Có khả năng giải quyết các bài toán hình học affine và hình học 

Euclid. 

3 Học kỳ 4 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài kiểm tra hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

36.  Giải tích 4  - Biết vận dụng các tính chất của tích suy rộng với cận vô tận để 

áp dụng cho tích phân phụ thuộc tham số với cận vô tận. 

 - Có kỹ năng về tính toán tích phân bội, tích phân mặt và tích 

phân đường trong từng dạng thích hợp, biết vận vào một số bài 

2 Học kỳ 4 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 
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toán thực tế. 

 - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: giúp người dạy 

có cái nhìn rộng hơn về vấn đề nguyên hàm và tích phân khi 

giảng dạy ở chương trình lớp 12. 

 - Chiều hướng phát triển: học phần này là cơ sở để giúp cho sinh 

viên tiếp cận với các học phần toán giải tích hiện đại một cách dễ 

dàng hơn như: không gian mê tric-tôpô, giải tích hàm 1, giải tích 

hàm 2, … 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

37.  Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

38.  Rèn luyện NVSP 

thường xuyên 

Môn học trang bị cho sinh viên một số tri thức, kỹ năng cơ bản về 

việc thực hành xử lý các hoạt động giáo dục tại trường THPT. 

2 Học kỳ 5 +  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm 01 bài kiểm tra: hệ số 3  

+  Bài tập lớn: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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Số 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

39.  Hình học sơ cấp và 

thực hành giải toán 

- Về kiến thức: Nắm được các hệ tiên đề xây dựng hình học phổ 

thông; mục tiêu, nội dung hình học được trình bày ở trường 

THPT; nắm được các phương pháp khác nhau giải toán hình học: 

phương pháp tổng hợp, phương pháp véctơ, phương pháp tọa độ, 

phương pháp sử dụng phép biến hình 

- Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phương pháp giải toán hình 

học; có khả năng phân tích chương trình và xác định các dạng 

toán cơ bản, quan trọng; có thể tự tạo và biến đổi các bài toán,  

biên soạn các chuyên đề hình học ở trường THPT phù hợp với 

từng đối tượng học sinh; phát triển năng lực tự học, tự nghiên 

cứu. 

3 Học kỳ 5 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: hệ 

số 3 (2 bài LT hoặc 1 bài LT + 

BT lớn) 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

40.  Đại số sơ cấp và 

thực hành giải toán 

- Kiến thức:   

+ Nắm vững các khái niệm và định lý liên quan tới đa thức và 

phân thức hữu tỷ. 

+ Nắm vững các vấn đề liên quan tới hàm số, các phép biến đổi 

đồ thị, khảo sát hàm số bằng phương pháp sơ cấp. 

+ Hệ thống lại các kiến thức về các loại phương trình, hệ phương 

trình và cách giải. 

+ Hệ thống lại các kiến thức về bất đẳng thức, bất phương trình, 

hệ bất phương trình và cách giải. 

 -  Kỹ năng: vận dụng giải quyết được các dạng toán liên quan 

đến đa thức, phân thức hữu tỷ, khảo sát hàm số, biến đổi đồ thị, 

các bài toán giải và biện luận phương trình, hệ phương trình, 

chứng minh bất đẳng thức, các bài toán về bất phương trình, hệ 

bất phương trình. 

3 Học kỳ 5 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

trung bình cộng của 2 bài kiểm 

tra hệ số 3. 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

41.  Phương trình vi 

phân 

Kiến thức: Nắm được lý thuyết cơ bản của phương trình vi phân 

tuyến tính cấp n và hệ phương trình tuyến tính. 

Kỹ năng: Giải được một vài phương trình cấp 1, phương trình vi 

phân tuyến tính cấp n và hệ phương trình vi phân tuyến tính với 

hệ số hằng. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: sinh viên có kiến 

thức nền tốt để am hiểu một số mô hình trong y học, sinh học. 

3 Học kỳ 5 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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viên 

- Chiều hướng phát triển:  học phần này là cơ sở để nghiên cứu lý 

thuyết phương trình đạo hàm riêng sau này về phương pháp giải, 

tính chất nghiệm, điều kiện tồn tại các loại nghiệm, ... 

42.  Hàm biến phức - Kiến thức: 

Nắm được tất cả  các khái niệm, tính chất về số phức, hàm số biến 

số phức, tính chỉnh hình của hàm phức, tích phân phức, lý thuyết 

về chuỗi và lý thuyết thặng dư. 

 - Kỹ năng: 

+Thuần thục kỹ năng tính toán về các phép cộng trừ nhân chia số 

phức, lũy thừa và khai căn, tìm ảnh và tạo ảnh của cả hàm số 

phức. 

 +Vận dụng được các tính chất của hàm chỉnh hình để làm các bài 

tập liên quan. 

   +Tính được các bài toán về đạo hàm, xét tính khả vi của hàm số 

biến số phức. 

    +Sử dụng nhuần nhuyễn các công thức tính tích phân phức để 

tính các loại tích phân phức bằng phương pháp Newton – Lepnit, 

tích phân Cauchy hoặc tích phân loại Cauchy. 

  +Biết vận dụng các phương pháp khai triển hàm số phức thành 

chuỗi Taylor, chuỗi Laurent.   

  +Có kỹ năng tìm điểm bất thường của chuỗi, sử dụng để tính 

tích phân bằng thặng dư phức. 

Từ đó, hình thành được một hệ kiến thức cơ sở, vững chắc để học 

tốt các học phần Toán sau này. 

3 Học kỳ 5 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

43.  Không gian mêtric 

- Không gian tôpô 

- Có kỹ năng chứng minh một tập là không gian metric, không 

gian compact, không gian tôpô. 

 - Biết vận dụng các tính chất của không gian mêtric, compact, 

các tính chất của ánh xạ liên tục trong không gian metric và không 

gian tô pô, các tiên đề tách trong không gian tô pô, … để chứng 

minh các bài toán liên quan về mêtric, tôpô. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: sinh viên có kiến 

thức nền tốt để có thể tìm hiểu sâu hơn các vấn đề về không gian 

3 Học kỳ 5 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài KT hệ số 3  

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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giả-mêtríc,....  

- Chiều hướng phát triển: học phần này là cơ sở, nền tảng để giúp 

cho sinh viên dễ dàng tiếp cận với các học phần: giải tích hàm 1, 

giải tích hàm 2, giải tích lồi, …  

44.  Thực tập sư phạm 

1 

 1 Học kỳ 6  

45.  Phương pháp dạy 

học hình học 

- Kiến thức: Nắm được tổng quan về chương trình hình học được 

trình bày ở trường phổ thông; nắm được chuẩn kiến thức, kỹ năng 

và những lưu ý cần thiết về mặt phương pháp trong quá trình tổ 

chức dạy học hình học. 

- Kỹ năng: Biết lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho từng 

nội dung cụ thể và phù hợp với từng đối tượng học sinh; thiết kế 

được tiết dạy hình học đáp ứng yêu cầu; biết cách tự học, tự 

nghiên cứu để không ngừng trau dồi và nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

2 Học kỳ 6 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

hệ số 3 (1 bài KT hoặc thay thế 

bằng BT lớn) 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

46.  Phương pháp dạy 

học đại số - giải 

tích 

- Kiến thức: sinh viên cần nắm vững hệ thống các kiến thức cơ 

bản về về đại số, giải tích và phương pháp dạy học từng phần 

trong trường PTTH. 

- Kỹ năng: sinh viên biết dạy học từng đơn vị kiến thức cụ thể 

trong mảng kiến thức về đại số và giải tích của chương trình 

PTTH. 

- Chiều hướng phát triển:  Giúp sinh viên có nền tảng tốt để  học 

tốt học phần thực hành dạy học toán cũng như đi thực tập sư phạm 

ở trường phổ thông. 

3 Học kỳ 6 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài LT hệ số 3. 

+  Bài thi: hệ số 6. 

- Thang điểm 10 

47.  Hình học xạ ảnh Kiến thức: 

- Giới thiệu về không gian xạ ảnh, ánh xạ xạ ảnh, phép biến đổi 

xạ ảnh, siêu mặt bậc hai trong không gian xạ ảnh.  

- Giúp sinh viên thấy được quan điểm xây dựng hình học và mối 

quan hệ giữa các không gian: Không gian vectơ, không gian 

Affine, không gian Euclid, không gian xạ ảnh. 

- Cung cấp phương pháp mới để giải quyết một số bài toán hình 

3 Học kỳ 6 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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học. 

- Giúp người học biết cách vận dụng các kiến thức xạ ảnh để giải 

quyết các bài toán Affine và chuyển các bài toán xạ ảnh về các bài 

toán Affine và Euclid. 

Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về các bài toán hình học 

liên quan đến tính đồng quy, tính thẳng hàng. Các định lý liên 

quan đến đường conic sẽ giúp sinh viên nhìn lại các bài toán hình 

học phổ thông một cách thống nhất. 

- Qua học phần này tư duy trừu tượng của sinh viên được nâng 

cao, điều này giúp sinh viên có thể giảng dạy bộ môn hình học ở 

phổ thông một cách chủ động và sáng tạo. 

48.  Độ đo - Tích phân - Kiến thức: trang bị cho sinh viên các kiến thức về lý thuyết độ 

đo như lý thuyết hàm đo được, tập đo được, độ đo Lebesgue,  lý 

thuyết tích phân theo nghĩa Riemann và theo nghĩa Lebesgue. 

- Kỹ năng: giúp sinh viên có kỹ năng giải quyết các bài tập về các 

tập đo được, hàm đo được, sự hội tụ theo độ đo, sự hội tụ hầu 

khắp nơi, tính tích phân Lebesgue, chứng minh một tập đo được 

theo nghĩa Lebesgue. 

2 Học kỳ 6 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

49.  Giải tích hàm 1 Học xong học  phần, sinh viên phải 

     - Nắm được tất cả  các khái niệm, tính chất về không gian định 

chuẩn, không gian định chuẩn đầy đủ, không gian con, không gian 

thương. 

     - Thuần thục kỹ năng chứng minh một không gian vecto là 

không gian định chuẩn, không gian định chuẩn đầy đủ; tính chuẩn 

của toán tử; chứng minh tính liên tục của toán tử tuyến tính. 

    - Sử dụng nhuần nhuyễn các kết quả của định lý Hanh – 

Banach; nguyên lý ánh xạ mở, định lý đồ thị đóng để làm các bài 

tập có liên quan. 

Từ đó, hình thành được một hệ kiến thức cơ sở, vững chắc để học 

tốt học phần Giải tích hàm 2 sau này. 

3 Học kỳ 6 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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50.  Giải tích lồi 

(HP Tự chọn) 

- Kiến thức:  trang bị cho sinh viên các kiến thức về  tập lồi, đa 

tạp Affin, hàm lồi, các định lý tách tập lồi, tập lồi trong không 

gian tôpô lồi địa phương; dưới vi phân và hàm liên hợp của hàm 

lồi.   

- Kỹ năng: trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết được các bài 

tập về giải tích lồi. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: vận dụng các 

kiến thức đã học để xây dựng đồ thị lồi lõm của cơ sở dữ liệu các 

ngành điện, tài chính, .... 

- Chiều hướng phát triển: là cơ sở để nghiên cứu lý thuyết tối ưu 

không trơn. 

2 Học kỳ 7 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3  

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

51.  Phương trình đạo 

hàm riêng 

(HP Tự chọn) 

Học xong học  phần, sinh viên phải 

  - Nắm được tất cả  các khái niệm, tính chất về các loại phương 

trình đạo hàm riêng. 

  - Thuần thục kỹ năng tìm nghiệm của phương trình đạo hàm 

riêng cấp 1, phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp m. 

  - Phân loại được các phương trình truyền nhiệt, truyền sóng, 

phương trình Laplace. 

  - Hiểu cặn kẽ các tính chất của hàm điều hòa, điều kiện tồn tại 

nghiệm của bài toán Dirichlet.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: vận dụng các 

kiến thức đã học để xây dựng các mô hình về tình hình dịch bệnh 

như Covid, cúm, sởi, .... 

- Chiều hướng phát triển:  sinh viên có khả năng tìm tòa nghiêm 

cứu các điều kiện đủ về sự tồn tại nghiệm cho một số mô hình 

thực thế liên quan đến phương trình đạo hàm riêng. 

2 Học kỳ 7 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

52.  Lý thuyết môđun 

(HP Tự chọn) 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về 

các cấu trúc đại số môđun.  

- Kỹ năng: Nắm bắt và vận dụng thành thạo các kiến thức đã học 

được vào việc giải các bài tập có liên quan của học phần. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện cho sinh viên có 

thói quen và kỹ năng tư duy logic, có tinh thần và thái độ làm việc 

2 Học kỳ 7 +  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1. 

+  Điểm TB các bài kiểm tra:1 

bài KT hệ số 3. 

+  Bài thi: hệ số 6. 

- Thang điểm 10 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

khoa học, cẩn thận, chu đáo, cố gắng vượt khó khăn. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Thực hiện tốt 

công việc giảng dạy bô môn Toán ở trường phổ thông. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng tiếp tục học nâng cao trình 

độ và nghiên cứu khoa học về chuyên ngành đại số − lý thuyết số 

ở bậc học sau đại học 

53.  Đa thức và nhân tử 

hóa 

(HP Tự chọn) 

- Học phần nhằm giúp sinh viên tiếp cận một cách sâu sắc với 

vành đa thức, trang bị một cơ sở lý thuyết tổng quát về nhân tử 

hóa trên miền nguyên.. 

- Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về: vành đa thức, nhân tử 

hóa trên miền nguyên. 

- Có năng lực hệ thống được các kiến thức và các dạng toán. 

2 Học kỳ 7 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6. 

- Thang điểm 10 

54.  Thực hành dạy học 

toán 

(HP Tự chọn) 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

soạn giáo án, tổ chức các hoạt động học tập, học tập theo nhóm, 

phiếu học tập, thiết kế các hoạt động dạy học, rèn luyện kỹ năng 

dạy học, diễn đạt, trình bày bảng, động viên thu hút sinh viên học 

tập.  

2 Học kỳ 7 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm soạn giáo án hệ số 3 

+  Điểm thực hành giảng dạy: 

hệ số 5 

Điểm học phần là điểm trung 

bình chung các bài thực hành 

- Thang điểm 10 

55.  Đánh giá trong dạy 

học toán 

- Về kiến thức: Sinh viên ý thức được vai trò, các mục đích, mục 

tiêu khác nhau của hoạt động kiểm tra đánh giá trong giáo dục, 

nắm được các công cụ, loại hình đánh giá cơ bản trên lớp, quy 

trình thiết lập kế hoạch đánh giá. Nắm được các xu hướng đổi mới 

đánh giá.  

- Về kỹ năng: Sử dụng được quy trình và các kỹ thuật đánh giá 

trên lớp, vận dụng được các phương pháp kiểm tra đánh giá vào 

một tình huống dạy học cụ thể. 

2 Học kỳ 7 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3  

+ Bài tập lớn: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

56.  Qui hoạch tuyến - Kiến thức: trang bị cho sinh viên các kiến thức về khả năng giải 2 Học kỳ 7 - Đánh giá:  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tính quyết được các bài toán kinh tế (hay bài toán tối ưu trong kinh tế) 

như bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc, chuẩn tắc, tổng 

quát, bài toán đối ngẫu và bài toán vận tài.   

- Kỹ năng: giúp sinh viên có kỹ năng vận dụng thuật toán để giải 

quyết các bài toán kinh tế như thuật toán đơn hình, thuật toán thế 

vị. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  vận dụng các 

kiến thức đã học để thiết lập các mô hình toán học trong thực tế.  

- Chiều hướng phát triển: mở rộng các mô hình đã học sang nhiều 

kĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. 

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3  

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

57.  Hình học vi phân Kiến thức: 

- Xây dựng khái niệm đường tham số, đường tham số chính quy, 

song chính quy. 

- Khảo sát tính chất địa phương của đường tham số trong 𝑅3 như 

độ cong, độ xoắn, trường mục tiêu Frénet, đường tham số trong 

𝑅2 như đường tròn mật tiếp, đường túc bế, đường thân khai. 

- Giới thiệu một số tính chất toàn cục của đường cong phẳng. 

Kỹ năng: 

- Giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quát về các bài toán liên 

quan đến các đối tượng quen thuộc đã biết. 

- Rèn luyện kỹ năng tính độ cong, độ xoắn của đường tham số và 

các độ cong của mặt chính quy. 

- Liên hệ kiến thức môn học với toán phổ thông thông qua lý 

thuyết đường và mặt. 

3 Học kỳ 7 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

58.  Giải tích hàm 2 Học xong học phần, sinh viên phải 

          - Nắm được tất cả  các khái niệm, tính chất về các toán tử 

trong không gian định chuẩn như toán tử liên hợp, toán tử 

compact, phổ của toán tử. 

          - Thuần thục kỹ năng chứng minh một toán tử là toán tử 

compact, tính được giá trị phổ của toán tử. 

      - Nắm được các khái niệm về không gian Hilbert, cơ sở trực 

2 Học kỳ 7 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chuẩn, không gian liên hợp, toán tử trong không gian Hilbert. 

      - Sử dụng nhuần nhuyễn các tính chất về mặt hình học trong 

không gian Hilbert chứng minh một số bài tập trong không gian 

này.  

59.  Xác suất- Thống 

kê 

- Có kỹ năng về tính các bài toán xác suất thực tế, tính các kì 

vọng và phương sai, biết mô tả các phân phối xác suất. 

- Hiểu và biết vận dụng để kiểm định một số bài toán thống kê 

thực tế 

- Chiều hướng phát triển: học phần này là cơ sở để học tốt môn 

quy hoạch tuyến tính và các bài toán kinh tế. 

3 Học kỳ 7 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

60.  Quản lý HCNN và 

Quản lý ngành 

GD&ĐT 

Nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở Việt 

Nam, những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC hiện 

nay. 

  Trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành 

chính nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục. 

Trình bày được nội dung, quy trình hoạt động quản lí hành chính 

nhà nước, công cụ, hình thức và phương pháp quản lý hành chính 

nhà nước.  

Phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

hành chính nhà nước. 

Trình bày được các khái niệm và những vấn đề liên quan đến 

công chức, công vụ; cơ sở pháp lý và sự cần thiết của Luật cán bộ, 

công chức 2008. 

Nắm vững đường lối, quan điểm về giáo dục và đào tạo của Đảng 

và Nhà nước Tổng hợp được tinh hình giáo dục hiện nay của Việt 

Nam – những nguyên nhan của thành tựu và hạn chế của giáo dục; 

mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục.  

Hiểu và nắm chắc luật giáo dục, Điều lệ trường trung học. 

 

2 Học kỳ 8 - Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

  - Thang điểm 10 (quy ra: 

A, B ,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

61.  Thực tập sư phạm 

2 

 5 Học kỳ 8  

62.  Khóa luận tốt 

nghiệp (hoặc học 

phần thay thế) 

 7 Học kỳ 8  

63.  Tích cực hóa quá 

trình  dạy học môn 

toán 

- Kiến thức:  

+ Nắm được vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên trong xu thế 

đổi mới và hoàn thiện phương pháp, bản chất của dạy học tích 

cực; 

+ Nắm được các khái niệm cơ bản và cách thức tổ chức các tiết 

dạy toán theo quan điểm hoạt động, theo quan điểm kiến tạo. 

+ Nắm và biết cách vận dụng được các biện pháp sư phạm vào 

quá trình dạy học. 

- Kỹ năng: 

+ Tổ chức được các tình huống dạy học (dạy học khái niệm, định 

nghĩa, định lí, bài tập toán, …) thể hiện rõ các chức năng của 

người giáo: Thiết kế, ủy thác, điều khiển và thể chế hóa; 

+ Biết vận dụng quan điểm hoạt động vào trong dạy học các nội 

dung cụ thể như: Sử dụng gợi động cơ mở đầu, gợi động cơ trung 

gian, gợi động cơ kết thúc, chia một hoạt động thành các hoạt 

động thành phần, … 

+ Đề xuất được hệ thống bài tập phù hợp với từng chủ đề, làm 

sáng tỏ được quan điểm dạy học. 

+ Tạo ra được môi trường học tập phù hợp cho một số nội dung 

cụ thể mà trong đó quá trình học tập của học sinh là quá trình 

thích nghi trí tuệ (theo quan điểm dạy học kiến tạo). 

3 Học kỳ 8 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm các bài kiểm tra giữa 

kỳ: hệ số 3 (2 bài LT hoặc thay 

thế bằng BT lớn) 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

64.  Lý thuyết mở rộng 

trường và lý thuyết 

Galois 

(HP Tự chọn) 

- Học phần nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản 

của lý thuyết trường và bước đầu tiếp cận với lý thuyết Galois. 

- Có năng lực hệ thống được các kiến thức và các dạng toán 

2 Học kỳ 8 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+  Bài thi: hệ số 6. 

- Thang điểm 10 

65.  Hình học phi 

Euclide 

(HP Tự chọn) 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình học phi 

Euclid như mặt phẳng Lobachevsky, không gian Lobachevsky. 

- Hình học phi Euclid được xây dựng dựa trên sự phủ định một 

tiên đề Euclid từ đó tính chất hình học cũng khác đi, môn học giúp 

sinh viên có cái nhìn tổng quát hơn về Hình học với một hệ tiên 

đề, tiên đề thay đổi sẽ dẫn đến Hình học mới với các tính chất 

mới. 

- Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán hình học với một hệ tiên đề 

mới. 

- Môn học rất cần thiết cho giáo viên trung học giúp họ có cái 

nhìn tổng quát về hình học được xây dựng bởi một hệ tiên đề và 

có hiểu biết nhất định về lịch sử phát triển của hình học. 

 

2 Học kỳ 8 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

66.  Hình học Mobius 

(HP Tự chọn) 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình học 

Mobius như phép biến đổi Mobius, bất biến Mobius, không gian 

Mobius n-chiều, … 

- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giải các bài toán liên quan đến 

hình học Mobius. 

- Qua môn học này sinh viên phát triển khả năng tư duy và có cái 

nhìn tổng quát đối với hình học. 

2 Học kỳ 8 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 

67.  Lý thuyết hàm đa 

trị 

(HP Tự chọn) 

- Kiến thức: học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản 

về lý thuyết hàm đa trị như khái niệm ánh xạ đa trị, tính nửa liên 

tục trên, nửa liên tục dưới, tính đóng-mở, tính lồi-lõm, tính liên 

thông của ánh xạ đa trị. Cung cấp các khái niệm về tiếp tuyến, nón 

tiếp liên, nón tiếp liên làm tròn và nón tiếp liên phần trong cùng 

với một vài khái niệm đạo hàm thông qua nón tiếp liên tương ứng. 

- Kỷ năng: sinh viên có khả năng chứng minh được các bài tập 

dạng lý thuyết của ánh xạ đa trị.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: vận dụng các 

2 Học kỳ 8 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài kiểm tra hệ số 3  

+  Bài thi: hệ số 6 

- Thang điểm 10 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

kiến thức đã học để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, điều kiện tối ưu 

và tính ổn định nghiệm của bài toán tối ưu tập.    

- Chiều hướng phát triển: vận dụng kiến thức đã học để nghiên 

cứu các bài toán tối ưu kinh tế và các bài toán tối ưu dạng lý 

thuyết.   

68.  Không gian vectơ 

tôpô 

(HP Tự chọn) 

Học xong học  phần, sinh viên phải 

     - Nắm được tất cả  các khái niệm, tính chất về không gian 

vecto, không gian metric, không gian compact, không gian lồi địa 

phương. 

     - Thuần thục kỹ năng chứng minh một không gian  là không 

gian vecto, không gian metric, không gian lồi địa phương, không 

gian topo, không gian topo đầy đủ. 

     - Kiểm tra được các tính chất về polar, lồi, cân hút của một 

tập. 

     - Nắm được các tính chất về lọc và sự hội tụ của lọc để chứng 

minh tính đầy đủ của không gian vecto topo. 

Từ đó, hình thành được một hệ kiến thức cơ sở, vững chắc để đọc 

và nghiên cứu sâu hơn về Toán sau này. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: vận dụng các 

kiến thức đã học để nghiên cứu các bài toán về xứ lý ảnh  liên 

quan đến topo lồi địa phương.   

- Chiều hướng phát triển: vận dụng kiến thức đã học để giải quyết 

một số bài toán về giải tích phức.  

2 Học kỳ 8 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài KT hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

- Thang điểm 10 

 

7. NGÀNH ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

1 Giáo dục thể chất 1 Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên biết 

được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa chấn 

thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong rèn 

luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách giữ 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập luyện.   

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

2 Triết học Mác- 

Lênin 

1.Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

 - Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

          Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề 

nghiệp trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn 

những suy nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai 

trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

 

3 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

3 Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và hình thành kỹ năng cơ bản về 

tiếng Anh thực hành thông qua luyện tập các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, các 

đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu cách, mạo từ, đại từ chỉ định, giới 

3 HK1 - Dự lớp: 45 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

02 bài * 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

từ chỉ thời gian, phó từ chỉ tần suất, nói giờ, động từ “like”, động 

từ khiếm khuyết “can/ can’t”. Ngoài ra, sinh viên có thêm vốn từ 

vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã hội thông qua qua các bài 

đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc.  

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: sinh viên có khả năng hiểu trong những tình 

huống giao tiếp thông thường hàng ngày với những dạng như 

nghe chọn  câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời câu 

hỏi… 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu một số thông tin về cá 

nhân như sở thích về âm nhạc, mô tả công việc, giá cả khi đi mua 

sắm, và một số thông tin khác về gia đình….  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả công việc, nhà ở, cuộc sống gia đình, những 

hoạt động sở trường. 

- Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc. 

- Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và thì 

cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, viết câu với các từ gợi ý 

và viết các đoạn văn ngắn dựa trên đoạn văn mẫu. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc nâng cao 

kỹ năng ngôn ngữ. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể sử dụng 

tiếng Anh ở mức độ cơ bản. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

-Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

4 Tin học căn bản Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần vào việc quản 

lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và trao đổi thông 

3 HKI trắc nghiệm 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha trình diễn 

5 Đại số tuyến tính Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ma trận, các phép 

toán trên ma trận,  các loại ma trận đặc biệt 

3 HKI Thi 

6 Toán cao cấp 1 Nắm được tất cả  các khái niệm, tính chất về giới hạn, liên tục của 

hàm một biến, đạo hàm, vi tích phân, chuỗi số, chuỗi hàm. 

3 HKI Thi 

7 Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

 - Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 

phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và ý 

thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN;  

        - Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào 

sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. 

 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

8 Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

          - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công 

tác quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp 

sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên 

cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam. 

          - Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, 

nhân phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh 

phi truyền thống. 

         - Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến 

lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

         - Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực 

tiễn.  

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

 Học phần III: 

Quân sự chung 

  Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, 

củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo 

vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ 

đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội 

nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa hình quân 

sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công 

nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

{30} HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

           Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh 

hoạt các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học 

tập, chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, 

phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

 

9 Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

        b) Yêu cầu: 

         - Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật. 

         - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật 

quân sự cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, 

biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự 

vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Thực hành bắn 

súng 

10 Giáo dục thể chất 2 Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế cơ 

bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát triển 

chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số môn như 

: Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ bản của 

xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), để rèn 

luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn luyện ý 

chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người tập. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

11 Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

12 Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

Tiếp tục trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng 

Anh, giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, tiếng Anh cơ bản, đồng thời định hướng sinh 

viên rút ra phương pháp tự rèn luyện các kỹ năng để có thể tự học 

một cách hiệu quả. Chú trọng phát triển kỹ năng nghe, nói. 

 - Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng đại từ tân ngữ, 

đại từ sở hữu, thì quá khứ đơn, cấu trúc “there is/ there are/ there 

was/ there were”. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

2 HK2 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Kỹ năng Nghe: có khả năng hiểu trong những tình huống giao 

tiếp thông thường hàng ngày như nói về tình yêu, phim ảnh, 

những người nổi tiếng và những nơi nổi tiếng với những dạng như 

nghe chọn câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời câu 

hỏi. 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu những hoạt động trong 

quá khứ, nói về âm nhạc, mô tả người, nơi ở, cách chỉ đường, giá 

cả khi đi mua sắm.  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả người, nhà ở, hoạt động giải trí như điện ảnh, 

du lịch. 

 + Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và 

thì cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, quá  khứ, viết câu với 

các từ gợi ý và viết các đoạn văn ngắn, viết postcard.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc vận 

dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ vào việc giao tiếp bằng tiếng 

Anh. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm 

việc ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

 

13 Ngôn ngữ lập trình 

C 

Cung cấp những phương pháp và kỹ năng cần thiết như  thiết kế, 

cài đặt các thuật toán cơ bản cũng như các chương trình tựa vào C 

để người học có thể nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn 

3 HK2 Thi 

14 Xác suất- Thống 

kê 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm cơ 

bản về xác suất và thống kê toán học như biến cố, đại lượng ngẫu 

nhiên và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên 

3 HK2 Thi 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

15 Qui hoạch tuyến 

tính 

Trang bị cho người học các kiến thức về khả năng giải quyết được 

các bài toán kinh tế 

2 HK2 Thi 

16 Toán cao cấp 2 Kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, phép tính vi phân đạo hàm 

riêng, cực trị của hàm nhiều biến, … 

4 HK2 Thi 

17 Giáo dục thể chất 3 -Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

18 Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

19 Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng giao tiếp ở cấp độ B1 

thông qua các 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết 

- Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức về ngữ 

pháp, ngữ âm, từ vựng và các kỹ thuật nghe, đọc hiểu ở cấp độ B1 

nhằm phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại 

ngắn và dài vừa gồm các nội dung: thói quen hằng ngày, thông tin 

cá nhân, hoạt động giải trí, các thông tin liên quan đến ngày, giờ 

thông qua các dạng nghe - trả lời câu hỏi, nghe - thảo luận, nghe 

và đánh giá đúng, sai (True/False), nghe - điền từ. 

+ Kỹ năng Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề 

đơn giản như nói về bản thân, gia đình, sở thích, những sự kiện đã 

từng diễn ra và những dự định tương lai.  

+ Kỹ năng Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 

150 – 300 từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng 

bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời 

câu hỏi, đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và tiêu đề. 

Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc. 

+ Kỹ năng Viết: Sinh viên có thể viết các đoạn ngắn về bản thân, 

gia đình, những việc đã từng xảy ra, những sự kiện đáng nhớ, 

những dự định tương lai và viết thư với những nội dung đơn giản, 

ngắn gọn.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên nhận thức được 

vai trò của tiếng Anh trong việc học tập và công việc sau này. Đây 

là nền tảng để sinh viên học tiếp lên các học phần ngoại ngữ 

chuyên ngành và trang bị kiến thức để thi chuẩn đầu ra B1 theo 

chuẩn Châu Âu. 

2 HK 3 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể giao 

tiếp các tình huống thông thường bằng tiếng Anh, viết thư hoặc 

đoạn văn tiếng Anh đơn giản. 

- Chiều hướng phát triển: Chuẩn bị cơ sở vững chắc để học các 

học phần tiếng Anh chuyên ngành. 

20 Pháp luật đại 

cương 

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nhà nước và 

pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản trong hệ thống 

pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

2 HK3 Thi 

21 Cơ sở dữ liệu Giúp người học có những kỹ năng trong lĩnh vực thiết kế cơ sở dữ 

liệu trong ngành công nghệ phần mềm 

3 HK3 Tự luận 

22 Cấu trúc máy tính 

và lập trình hợp 

ngữ 

Cung cấp những phương pháp và kỹ năng lập trình, kỹ năng tính 

toán, phân tích đánh giá một hệ thống máy tính. 

2 HK3 Thi 

23 Cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật 

Có khả năng nhìn nhận vấn đề tổng quát và phân tích nó từ đó có 

tư duy về lập trình. 

4 HK3 Thi 

24 Toán rời rạc Cung cấp các kiến thức cơ bản lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị 

và các ứng dụng của nó trong thực tế. 

4 HK3 Thi 

25 Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 tháng 7 

năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

26 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý luận 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

27 Hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu SQL Server 

Cung cấp cho người học các khái niệm về Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu (HQT CSDL) SQL Server, vai trò và chức năng của HQT 

CSDL; Phân biệt các thành phần, các đối tượng và các dịch vụ của 

HQT CSDL SQL Server 

3 HK4 Thực hành 

28 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học_trong ngành 

CNTT 

Giúp người học nắm được những kiến thức và luận điểm về khoa 

học và nghiên cứu khoa học, các quan điểm tiếp cận duy vật biện 

chứng lịch sử trong nghiên cứu khoa học 

2 HK4 Tiểu luận 

29 Ngoại ngữ chuyên 

ngành 

Có thể giao tiếp và đọc hiểu được một số tài liệu về công nghệ 

thông tin bằng tiếng Anh 

2 HK4 Thi 

30 Mạng máy tính Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về chuyển 

mạch mạng; mô hình truyền thông OSI 7 tầng; địa chỉ IPv4 và 

IPv6 

3 HK4 Thi 

31 Lý thuyết đồ họa Cung cấp những phương pháp và kỹ năng cần thiết như  thiết kế, 

cài đặt các thuật toán cơ bản cũng như các chương trình đồ họa để 

người học có thể nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn 

2 HK4 Thi 

32 Lập trình hướng 

đối tượng với Java 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến lập trình 

hướng đối tượng, giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java, xây dựng 

các ứng dụng từ cơ bản đơn giản đến mở rộng trên ngôn ngữ lập 

trình Java. 

4 HK4 Thi 

33 Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 



254 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

34 Hệ điều hành Hiểu được các khái niệm cơ bản, cấu trúc, chức năng các thành 

phần trong hệ điều hành 

2 HK5 Thi 

35 Lập trình .Net với 

C# 

Trang bị cho người học có kiến thức nền tảng của C# về lập trình 

trực quan và hướng đối tượng. 

4 HK5 Thi  

36 Thiết kế  và lập 

trình Web (PHP) 

Giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thiết kế 

và lập trình Website 

4 HK5 Tiểu luận 

37 Quản trị mạng Kiến thức cơ bản về thiết bị mạng; Quản trị hệ thống mạng; Sử 

dụng thành thạo được các thiết bị mạng như Router;Switch 

3 HK5 Thi 

38 Phân tích và thiết 

kế hệ thống thông 

tin (HĐT) 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong 

phân tích và thiết kê một hệ thống theo tư duy hướng đối tượng. 

3 HK5 Tiểu luận 

39 Lập trình game 

(HP Tự chọn) 

Xây dựng các kỹ năng lập trình và phát triển một ứng dụng Game 2 HK5 Tiểu luận 

40 Multimedia 

(HP Tự chọn) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế đồ họa, sử dụng 

các phần mềm xử lý ảnh, video và các bước tiến hành một dự án 

đa phương tiện 

2 HK5 Thi 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

41 Xử lý ảnh 

(HP Tự chọn) 

Trang bị cho người học kiến thức nền tảng về các cấu trúc lưu trữ 

ảnh, các giải thuật xử lý ảnh thường dùng 

2 HK5 Thi 

42 Hệ điều hành mã 

nguồn mở 

Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành mạng mã nguồn mở.  3 HK6 Thi 

43 Trí tuệ nhân tạo Cung cấp các kiến thức cơ bản về khoa học Trí tuệ nhân tạo, các 

ứng dụng của nó trong thực tế. 

3 HK6 Thi 

44 Bảo mật thông tin Cung cấp cho người học các kiến thức về lý thuyết truyền tin, an 

toàn và bảo mật thông tin, các hình thức tấn công mạng, lý thuyết 

về mật mã học,ứng dụng các công nghệ an toàn và bảo mật thông 

tin 

2 HK6 Tiểu luận 

45 Công nghệ phần 

mềm 

Người học biết thiết kế, lập kế hoạch và quản trị dự án phần mềm 3 HK6 Tiểu luận 

46 Quản lý dự án 

CNTT 

(HP Tự chọn) 

Người học nắm được kiến thức tổng quan về quản lý dự án CNTT 

nói chung và dự án phần mềm nói riêng; hiểu và nắm chắc các 

công việc cần phải làm trong hoạt động quản lý dự án phần mềm 

2 HK6 tự luận 

47 XML và ứng dụng 

(HP Tự chọn) 

Cung cấp kiến thức về XML, sử dụng XML để tổ chức, lưu trữ dữ 

liệu.  

2 HK6 Thi  

48 Ngôn ngữ hình 

thức Automat 

(HP Tự chọn) 

Học phần trang bị cho người học tư duy về mô phỏng của một 

trình biên dịch và cung cấp các qui tắc hình thành nên ngôn ngữ 

cho máy tính 

2 HK6 Thi 

49 Lập trình mạng 

(HP Tự chọn) 

Giúp cho Sinh viên kỹ năng viết các phần mềm thực hiện việc 

truyền thông trên mạng máy tính 

2 HK6 Thi 

50 Thương mại điện 

tử 

(HP Tự chọn) 

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về thương mại điện 

tử, thị trường TMĐT, kỹ năng Marketting trực tuyến, các giải 

pháp kỹ thuật trong TMĐT, thanh toán, bảo mật trong TMĐT và 

tình hình TMĐT của các doanh nghiệp ở Việt Nam 

2 HK6 Tiểu luận 

51 Bảo mật cơ sở dữ 

liệu 

(HP Tự chọn) 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về bảo mật cơ sở dữ liệu, ứng 

dụng vào việc bảo mật CSDL trong các hệ quản trị CSDL 

2 HK6 Thi 

52 Hệ phân tán Người học hiểu, nắm rõ về xử lý phân tán, bao gồm xây dựng cây 

khung truyền thông báo, bầu thủ lĩnh phân giải thực hiện phân tán, 

2 HK7 Thi 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

… 

53 Khai phá dữ liệu Sinh viên nắm được khai phá dữ liệu một tiến trình khám phá tri 

thức từ một cơ sở dữ liệu, đây là sự phát triển cao hơn của cơ sở 

dữ liệu 

2 HK7 Thi 

54 Lập trình di động Học phần sẽ hướng dẫn các bạn sinh viên từng bước làm quen với 

lập trình di động trên nền tảng Android 

3 HK7 Tiểu luận 

55 Kiểm thử phần 

mềm 

(HP Tự chọn) 

Cung cấp kiến thức về kiểm thử phần mềm và các qui trình kiểm 

thử phần mềm 

2 HK7 Tự luận 

56 Elearning và thiết 

kế phần mềm dạy 

học 

(HP Tự chọn) 

Giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản và có hệ 

thống về bài giảng điện tử, E-Learning, hệ thống quản lý học tập 

và xây dựng bài giảng điện tử dựa trên các công cụ hỗ trợ 

2 HK7 Tiểu luận 

57 Các vấn đề hiện 

đại của CNTT 

(HP Tự chọn) 

Trang bị cho người học kiến thức về một hoặc một số lĩnh vực 

của khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin 

mà hiện nay giới nghiên cứu hoặc công nghiệp đang quan tâm 

2 HK7 Tiểu luận 

  

58 Thực tập 8 tuần Vận dụng kiến thực học được vào trong thực tế.  6 HK8 TT 

59 Khóa luận tốt 

nghiệp (hoặc các 

học phần thay thế) 

Tổng hợp kiến thưc đã học được và ứng dụng vào trong thực tế. 7 HK8 KL 

60 Cơ sở ngành: Phân 

tích và thiết kế giải 

thuật (HPTT) 

Học phần trang bị cho người học tư duy về giải thuật, cách đánh 

giá về độ phức tạp và tiến đến tối ưu hóa cho việc thực thi giải 

thuật 

2 HK8 Thi 

61 Chuyên ngành: 

CSDL nâng cao 

(HPTT) 

Cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao về cơ sở dữ liệu, ứng 

dụng vào việc thiết kế CSDL cho các hệ thống trong thực tế 

2 HK8 Tự luận 

62 Thiết kế mạng và 

bảo mật hệ thống 

(HPTT) 

(HP Tự chọn) 

Giới thiệu giải pháp khi thiết kế mạng LAN và WAN và cung cấp 

các kiến thức về bảo mật mạng 

3 HK8 Thi 

63 Qui trình phát triển Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong 3 HK8 Thi 



257 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

phần mềm thống 

nhất RUP (HPTT) 

(HP Tự chọn) 

phân tích và thiết kê một hệ thống theo tư duy hướng đối tượng 

 

8. NGÀNH ĐH LỊCH SỬ 

 

1.  Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

 - Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 

phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và ý 

thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN;  

        - Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào 

sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

2.  Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

          - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công 

tác quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp 

sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên 

cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam. 

          - Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, 

nhân phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh 

phi truyền thống. 

         - Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến 

lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

         - Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực 

tiễn.  

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

3.  Học phần III: Quân 

sự chung 

  Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, 

củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo 

vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ 

đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội 

nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa hình quân 

sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công 

{30} HK2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

           Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh 

hoạt các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học 

tập, chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, 

phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

 

4.  Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

        b) Yêu cầu: 

         - Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật. 

         - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật 

quân sự cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, 

biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự 

vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Thực hành bắn 

súng 

5.  Giáo dục thể chất 1 Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên biết 

được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa chấn 

thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong rèn 

luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách giữ 

vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập luyện.   

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6.  Giáo dục thể chất 2 Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế cơ 

bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát triển 

chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số môn như 

: Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ bản của 

xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), để rèn 

luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn luyện ý 

chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người tập. 

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7.  Giáo dục thể chất 3 -Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8.  Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 

tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

9.  Triết học Mác-

Lênin 

1.Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

 - Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

          Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề 

nghiệp trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn 

những suy nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai 

trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

 

3 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

10.  Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 
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2.Về kỹ năng: 

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

11.  Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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12.  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý luận 

và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

13.  Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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14.  Pháp luật đại 

cương 

- Về kiến thức: Nắm vững các hình thức, thao tác, quy luật và quy 

tắc của tư duy trong quá trình phản ánh thế giới khách quan cũng 

như trong lập luận, rèn luyên và nâng cao năng lực tư duy. 

- Về kỹ năng: Vận dụng các hình thức, thao tác, quy luật và quy 

tắc của tư duy vào việc diễn đạt, tránh sai lầm về suy nghĩ, lập 

luận; tranh luận, phát hiện và vạch trần các thuật ngụy biện của 

đối phương, giải quyết đúng các tình huống xảy ra trong cuộc 

sống.   

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện thái độ chân 

thực, thẳng thắn, khách quan; vạch trần sự giả dối. 

2 HK3 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ). 

 

15.  Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, mệnh đề quan hệ, thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp 

diễn, tương lai gần, tương lai đơn, hiện tại hoàn thành; từ nối; 

cách đặt câu hỏi với trợ động từ, giới từ chỉ nơi chốn, thời gian; 

cụm động từ. Ngoài ra, sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan 

các chủ đề văn hóa - xã hội thông qua qua các bài đọc hiểu và 

phần từ vựng ở mỗi bài đọc.  

- Về kĩ năng: Giúp sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết cơ bản để có thể sử dụng Tiếng Anh trong 

giao tiếp hằng ngày. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại ngắn và 

dài vừa gồm các nội dung thói quen hằng ngày, thông tin cá nhân, 

hoạt động giải trí, các thông tin liên quan đến ngày, giờ thông qua 

các dạng nghe - trả lời câu hỏi, nghe - thảo luận, nghe và đánh giá 

đúng, sai (True/False), nghe - điền từ. 

+ Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như nói về bản thân, gia đình, sở thích, những sự kiện đã từng 

diễn ra và những dự định tương lai.  

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

3 1 + Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

02 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và tiêu đề. 

+ Viết: Sinh viên có thể viết các đoạn ngắn về bản thân, gia đình, 

những việc đã từng xảy ra, những sự kiện đáng nhớ, những dự 

định tương lai và viết thư với những nội dung đơn giản, ngắn gọn.  

 

16.  Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói.  

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc hiểu, 

nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử dụng 

ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong 

các tình huống giao tiếp mang tính nghi lễ hoặc thông thường như 

các hoạt động thường ngày, các dự định, cách ứng xử ở các bữa 

tiệc, các luật về trò chơi, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các thông 

tin chuyên ngành y khoa, nghe kể chuyện thông qua các dạng 

nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - chọn câu trả lời đúng. 

+Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như so sánh cách dùng quỹ thời gian giữa năm này với năm khác, 

những điều thích và không thích, những dự định, tính cách con 

người, những mơ ước, những chi phí trong một tháng học, những 

quyết định trước nhiều sự việc cần chọn lựa, những điều nên và 

không nên làm. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

2 2 +  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và câu hỏi, đọc - chọn 

câu trả lời. 

+ Viết: Sinh viên có thể miêu tả nơi sống, phong cảnh, viết thư 

hỏi thông tin về một vấn đề, viết những lời khuyên cho các tình 

huống khác nhau. 

 

17.  Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm vững cách sử dụng thì hiện tại 

hoàn thành với for và since, phân biệt thì hiện tại hoàn thành với 

thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, câu bị động, lời nói gián 

tiếp, cách dùng của động từ used to, something, anything, nothing, 

too, not enough, cấu trúc so/neither + trợ động từ. Ngoài ra, sinh 

viên được cung cấp thêm vốn từ vựng như trạng từ, cụm động từ, 

tính từ tận cùng bằng –ed và –ing…liên quan các chủ đề văn hóa - 

xã hội thông qua qua các bài đọc hiểu, nghe hiểu và phần từ vựng 

ở mỗi bài đọc. 

- Về kỹ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại ngắn và 

dài gồm các nội dung nói về nỗi sợ, các sự kiện, các chương trình 

văn hoá, các vấn đề ở học đường, các phát minh thông qua các 

dạng nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - đoán nội dung. 

+ Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề như 

những thói quen trong quá khứ, tần suất làm việc cho mỗi công 

việc thường ngày, những điều phải thực hiện trong cuộc sống và 

những khả năng của bản thân trong các lĩnh vực khác nhau. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn có độ dài dài hơn 

so với các bài đọc ở chương trình Ngoại ngữ 1 và 2 thông qua các 

dạng bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - trả lời câu hỏi, 

2 3 - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - đoán từ.  

- Viết: Sinh viên có thể viết về những thói quen trong quá khứ, 

khả năng của bản thân, những điều phải làm và không được làm. 

Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể viết các 

đoạn văn ngắn hoặc các bài luận có độ dài tương đối về các vấn 

đề văn hóa, xã hội. 

 

18.  Tin học căn bản - Về kiến thức: trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông.  

- Về kĩ năng: Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần 

vào việc quản lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và 

trao đổi thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha 

trình diễn.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp người học hiểu biết và 

có thái độ đúng đắn về vị trí vai trò của máy vi tính, công nghệ 

thông tin trong công việc cá nhân và xã hội. 

3 1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập. 

- Điểm Chuyên cần, thái độ học 

tập: hệ số 1 

- Điểm trung bình các bài kiểm 

tra giữa k: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 

 

19.  Môi trường và phát 

triển 

- Về kiến thức: Nắm được những kiến thức lý luận cơ bản về môi 

trường và phát triển, tác động của các ngành kinh tế đến môi 

trường, những vấn đề môi trường cần quan tâm hiện nay do phát 

triển kinh tế gây ra. 

- Về kỹ năng: Rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, thực tế 

thực địa, điều tra xã hội học, sử dụng công nghệ thông tin, báo cáo 

trước đám đông... 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có tinh thần trách nhiệm đối 

với môi trường sống. Có hành động cá nhân cụ thể trong bảo vệ 

môi trường sống của cộng đồng. 

2 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

- Các bài kiểm tra có thể dựa 

trên bài tập thảo luận, báo cáo 

chuyên đề... 

- Bài thi theo hình thức viết (tự 

luận hoặc trắc nghiệm khách 

quan) 
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Số 
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chỉ 

Lịch trình 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

20.  Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

- Về kiến thức:  

Cung cấp cho SV một số khái niệm, thuật ngữ, phạm trù cơ bản 

nhất về văn hoá học và văn hoá Việt Nam, giúp SV nắm bắt được 

các đặc trưng cùng các quy luật hình thành và phát triển của văn 

hóa Việt Nam. 

- Về kĩ năng:  

Giúp sinh viên có một cái nhìn tổng quát, nắm vững từng thành 

tố, khía cạnh của vấn đề. Từ đó vận dụng để xem xét, đánh giá và 

ứng dụng vào cuộc sống.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

Có thái độ đúng đắn đối với tiến trình văn hoá Việt Nam. Nâng 

cao lòng yêu quý văn hoá dân tộc, có ý thức đúng đắn về vị trí 

quan trọng của văn hoá trong cuộc sống hiện tại. 

2 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

 

21.  Cơ sở bảo tàng học - Về kiến thức: 

Khái quát những vấn đề cơ bản của bảo tàng học và phổ biến tri 

thức khoa học về công tác bảo tàng. 

- Về kỹ năng: 

Rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp sưu 

tầm, kiểm kê, xác định các hiện vật bảo tàng, phương pháp trưng 

bày bảo tàng và hướng dẫn tham quan. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác.  

Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

Có hứng thú, yêu thích công tác bảo tồn bảo tàng. 

2 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận) 

 

22.  Xã hội học đại 

cương 

- Về kiến thức: Hiểu được sự tương tác giữa con người và xã hội. 

Nắm bắt và thực hiện được cách thức tiến hành điều tra xã hội 

học. Hiểu được một cách khái quát về vị trí, vai trò của các cá 

nhân, các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức xã hội, các tầng 

2 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm. 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1. 
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Số 

tín 

chỉ 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

lớp và các giai cấp xã hội trong một xã hội tổng thể. Sinh viên 

phải nắm được những kiến thức đại cương về xã hội học như: Sự 

ra đời, đối tượng của môn xã hội học; Các phạm trù, khái niệm cơ 

bản của xã hội học (Hành động xã hội, vị thế, vai trò xã hội, thiết 

chế xã hội, kiểm soát xã hội, phát triển xã hội...) và nắm được cơ 

bản về các phương pháp thu thập và xử lý thông tin. 

- Về kỹ năng: Hình thành trong mình lối tư duy xã hội học, nắm 

được những kỹ năng về thu thập và xử lý thông tin, rèn luyện 

năng lực quan sát, phỏng vấn để vận dụng trong công tác điều tra, 

nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có sự quan tâm sâu sắc đến 

những vấn đề xã hội và cố gắng xây dựng một xã hội bền vững, 

tốt đẹp. SV có đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc 

xây dựng đất nước. Rèn luyện cho sinh viên thái độ trung thực, 

sâu sát trong việc nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. 

 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3. 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6. 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ). 

 

23.  Nghiệp vụ văn thư, 

lưu trữ 

- Về kiến thức:   

Cung cấp cho sinh viên kiến thức lý luận và thực tiễn về hệ thống 

văn bản Quy phạm pháp luật, phương pháp soạn thảo văn bản, văn 

phong ngôn ngữ hành chính, cách thức tổ chức quản lý, lưu trữ, 

tra tìm và sử dụng văn bản. 

- Về kỹ năng: 

 Môn học sẽ giúp sinh viên nắm vững các kỹ năng như:  

+ Kỹ năng soạn thảo và trình bày một số văn bản thông thường.  

+ Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ liên quan.  

+ Kỹ năng tổ chức quản lý và khai thác tài liệu lưu trữ có liên 

quan.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  Sinh viên phải có ý thức 

công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức 

kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khát vọng cống hiến và biết 

kết hợp hài hòa giữa quyền lợi và tiến bộ bản thân với ích lợi của 

2 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm. 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1. 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3. 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6. 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cộng đồng và dân tộc. 

 

24.  Logic học đại 

cương 

- Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản 

trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

- Về kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của gia 

đình và xã hội.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giáo dục cho sinh viên ý 

thức tôn trọng, tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật. 

 

2 HK7 + Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Điểm TB các bài kiểm tra :  

+ Bài thi : hệ số 6 

 

25.  Tâm lý học đại 

cương 

- Về kiến thức: 

+ Xác định được đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, phân loại các 

hiện tượng tâm lý và nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu tâm lý. 

+ Trình bày được cơ sở tự nhiên, cơ sở xã hội của tâm lý; sự nảy 

sinh, hình thành và phát triển tâm lý, ý thức về phương diện cá 

thể. 

+ Phân tích được khái niệm, các qui luật của các quá trình nhận 

thức cảm tính, nhận thức lý tính. Mô tả được các quá trình cơ bản 

của trí nhớ và hoạt động ngôn ngữ của con người. 

+ Phân tích được bản chất nhân cách, các thuộc tâm lý của nhân 

cách như xu hướng, tính cách, khí chất, năng lực và chỉ ra được 

các con đường hình thành, phát triển nhân cách. Các sai lệch hành 

vi về mặt tâm lý và cách khắc phục. 

- Về kỹ năng: 

+ Phân tích, khái quát, đánh giá các vấn đề nghiên cứu. 

+ Vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc giải thích các hiện 

tượng tâm lý ở người trong hoạt động thực tiễn và trong quan hệ 

ứng xử. 

+ Vận dụng kiến thức để giải các bài tập, giải quyết các nhiệm vụ 

học tập. 

2 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

+ Vận dụng kiến thức tâm lý học vào việc hình thành, phát triển 

tâm lý, ý thức nhân cách của bản thân và khả năng tự học, tự 

nghiên cứu.  

+ Vận dụng kiến thức tâm lý học vào công tác nghề nghiệp sau 

này. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu các hiện 

tượng tâm lý trong đời sống, đặc biệt là trong quan hệ ứng xử. 

+ Có quan điểm duy vật biện chứng khi xem xét các hiện tượng 

tâm lý người. 

26.  Nhập môn Sử học 

và lịch sử Sử  học 

- Về kiến thức: 

+ Nắm vững những vấn đề cơ bản của Lịch sử Sử học (đối tựợng, 

phạm vi nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, vai trò, vị trí 

của Lịch sử Sử học trong khoa học Lịch sử và khoa học xã hội 

nhân văn); 

+ Nắm vững tiến trình hình thành, phát triển và những đặc điểm 

của nền Sử học thế giới, nền Sử học Việt Nam; 

+- Nắm vững hệ thống phương pháp luận nghiên cứu lịch sử. 

- Về kỹ năng: 

Trang bị kiến thức, rèn luyện khả năng tư duy trong cuộc đấu 

tranh chống lại các quan điểm sai trái, bảo vệ những nguyên tắc 

của chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh 

vực Sử học. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Thái độ trân trọng và biết cách giữ gìn, kế thừa di sản Sử học 

của nhân loại và trên thế giới; 

+ Thận trọng và khách quan khi tiến hành các thao tác Sử học; 

+ Luôn biết lý giải các vấn đề lịch sử theo quan điểm biện chứng; 

+ Phát triển nhãn quan lịch sử khách quan và khoa học. 

 

2 HK1 - Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

27.  Phương pháp luận 

Sử học 

- Về kiến thức: 

Học phần Phương pháp luận sử học giúp cho sinh viên hiểu rõ 

một số vấn đề quan trọng sau: 

+ Quá trình ra đời và phát triển của lý luận Sử học, các khái niệm 

và nội dung cơ bản của bộ môn Phương pháp luận. 

+ Phương pháp luận về hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử xã 

hội. 

+ Đưa ra một số quan điểm phương pháp Macxit - Leninnit về 

nhận thức lịch sử. 

+ Tìm hiểu một số chuyên đề nâng cao về phương pháp luận Sử 

học như sử liệu học, phương pháp định lượng trong nghiên cứu 

khoa học,.. 

- Về kỹ năng: 

+ Kết hợp nghe giảng với nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận 

tại lớp. 

+ Vận dụng kiến thức từ môn học trong việc học và nghiên cứu 

lịch sử chuyên ngành. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Giáo dục tinh thần và quan điểm đúng đắn trong học tập và 

nghiên cứu khoa học. 

2 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

 

28.  LS Việt Nam từ 

nguồn gốc đến thế 

kỷ X 

- Về kiến thức: 

Học phần lịch sử Việt Nam (từ nguồn gốc đến X) giúp cho sinh 

viên hiểu rõ một số vấn đề quan trọng sau: 

 + Sự xuất hiện con nguời trên đất nước Việt Nam, các nền văn 

hoá tiền sử tồn tại trong hàng ngàn năm lịch sử.  

+ Quá trình xây dựng nền văn hoá riêng đậm đà bản sắc dân tộc 

từ thời Văn Lang - Âu Lạc. 

+ Cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên cường, bất khuất, thông minh sáng 

tạo để giành độc lập và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, chống lại 

chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc.  

+ Tìm hiểu về các quốc gia cổ đại phương Nam, trong đó tìm hiểu 

4 HK2 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

về vương quốc Chămpa cổ và vương quốc Phù Nam cổ. 

- Về kỹ năng: 

+ Kết hợp nghe giảng với nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận 

tại lớp. 

+ Liên hệ giữa lịch sử dân tộc với lịch sử thế giới để thấy được 

cái chung và cái riêng. Từ đó rút ra những đặc điểm, tính chất của 

mỗi sự kiện cũng như đặc trưng của từng thời kỳ, thời đại của lịch 

sử dân tộc. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các 

thế hệ trẻ. 

+ Đúc kết kinh nghiệm từ quá khứ để vận dụng cho hiện tại và 

tương lai. 

 

29.  LS Việt Nam từ 

thế kỷ X đến 1858 

- Về kiến thức: 

Học phần lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X đến năm 1858) giúp cho 

sinh viên hiểu rõ một số vấn đề quan trọng sau: 

 + Bước đầu xây dựng nền độc lập tự chủ từ triều Ngô - Đinh - 

Tiền Lê, phát triển ổn định và đạt đến đỉnh cao ở thời Lý, Trần, 

Hồ, Lê sơ. Điều đó được thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh 

tế, văn hóa, quân sự. 

+ Từ sau thời kỳ Lê sơ đến trước năm 1802, đất nước bước vào 

cục diện chia cắt từ Nam - Bắc triều, rồi đến Đàng Trong - Đàng 

Ngoài. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi phong trào Tây Sơn giành 

thắng lợi, tuy vậy thì nước Việt khi đó vẫn chưa thể thống nhất 

thành một. Mặc dù bị chia cắt, chiến tranh liên miên nhưng xét 

trên lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là ngoại thương lại rất phát triển với 

sự ra đời các thương cảng . 

+ Việt Nam dưới vương triều Nguyễn từ năm 1802 đến khi thực 

dân Pháp nổ sung xâm lược nước ta (1858) 

- Về kỹ năng: 

+ Kết hợp nghe giảng với nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận 

4 HK3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

 



274 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tại lớp. 

+ Liên hệ giữa lịch sử dân tộc với lịch sử thế giới để thấy được 

cái chung và cái riêng. Từ đó rút ra những đặc điểm, tính chất của 

mỗi sự kiện cũng như đặc trưng của từng thời kỳ, thời đại của lịch 

sử dân tộc. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các 

thế hệ trẻ. 

+ Đúc kết kinh nghiệm từ quá khứ để vận dụng cho hiện tại và 

tương lai. 

30.  LS Việt Nam từ 

1858 đến 1945 

- Về kiến thức: 

Học phần này giúp người học nắm được những nội dung cơ bản 

nhất của lịch sử Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XIX đến năm 1945, 

trong đó chú ý đến những sự kiện lịch sử nổi bật, xác định được 

những mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển trong phong 

trào yêu nước, phong trào đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc 

từ nửa cuối thế kỷ XIX đến năm 1945. 

- Về kỹ năng: 

+ Kết hợp việc tiếp thu kiến thức giảng dạy của giảng viên với tự 

học, tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận tại lớp. 

+ Rèn luyện kỹ năng nhận định, đánh giá sự kiện lịch sử, nhân vật 

lịch sử và khả năng nghiên cứu khoa học. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

+ Có hứng thú tìm hiểu, yêu thích bộ môn lịch sử dân tộc. 

4 HK4 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập. 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ). 

31.  LS Việt Nam từ 

1945 đến nay 

(2000) 

- Về kiến thức: 

Học phần Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay (2000), giúp cho 

sinh viên hiểu rõ về công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ dân chủ 

nhân dân gắn liền với lịch sử Việt Nam trong 9 năm kháng chiến 

4 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và 21 năm kháng chiến chống 

Mỹ (1954 – 1975) vô cùng gian khổ nhưng rất oanh liệt. Đất nước 

độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân bắt tay vào xây dựng 

chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, mặc dù không kém phần 

khó khăn. Đặc biệt, với quyết tâm đổi mới (từ 1986 đến nay) của 

toàn Đảng, toàn dân đã đưa đất nước vượt qua bao khó khăn và 

giành nhiều  thắng lợi trên các lĩnh vực trong công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội. 

Học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại (từ 1945 đến 2000), giúp 

cho sinh viên hiểu rõ về lịch sử Việt Nam trong quá trình kháng 

chiến chống thực dân Pháp trường kì 9 năm, và cuộc kháng chiến 

chống Mỹ 21 năm kết thúc với thắng lợi oanh liệt thuộc về ta. Đất 

nước độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân bắt tay vào xây 

dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, mặc dù không kém 

phần khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân 

và toàn dân chúng ta đã đưa đất nước vượt qua bao khó khăn và 

giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Về kỹ năng:  

+ Sinh viên nhận thức được sự lựa chọn thể chế dân chủ nhân dân 

của Đảng và của dân tộc cũng như cuộc đấu tranh kiên cường bất 

khuất của dân tộc trong đấu tranh chống ngoại xâm để bảo vệ độc 

lập dân tộc, bảo vệ thể chế chính trị đã lựa chọn và xây dựng đất 

nước.  

+ Trên cơ sở nhận thức, sinh viên có khả năng tiếp cận và lý giải 

được những vấn đề liên quan đến lịch sử Việt Nam hiện đại nhằm 

tạo kiến thức mới, hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình vận động và 

phát triển của lịch sử dân tộc hiện nay.  

+ Sinh viên có đủ năng lực tiếp cận và nhận thức đúng đắn những 

vấn đề mới xuất hiện liên quan đến lịch sử dân tộc.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Hình thành và phát triển tư duy logic về lịch sử hiện đại để giải 

quyết tốt những vấn đề về lịch sử dân tộc thời hiện đại, nhất là ở 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc vấn 

đáp). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thời điểm hiện tại.  

+ Hứng thú, yêu thích khoa học lịch sử nói chung, lịch sử dân tộc 

nói riêng. 

32.  LS thế giới nguyên 

thủy và cổ đại 

- Về kiến thức: 

Học phần Lịch sử thế giới nguyên thủy và cổ đại giúp sinh viên 

hiểu được những vấn đề cơ bản sau: 

+ Sự hình thành và phát sinh của loài người. Sự phát triển của tổ 

chức xã hội từ bầy người nguyên thủy đến công xã thị tộc mẫu hệ 

và công xã thị tộc phụ hệ. 

+ Những yếu tố dẫn đến sự ra đời của 5 nền văn minh tối cổ của 

nhân loại: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La 

Mã cổ đại. 

+ Những nét tương đồng và dị biệt giữa các nền văn minh phương 

Đông và phương Tây cũng như những thành tựu vượt bậc mà 5 

nền văn minh này để lại cho nhân loại.  

- Về kỹ năng: 

+ Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp và thuyết trình liên 

quan đến những nội dung của Lịch sử Thế giới…   

+ Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận 

các vấn đề lịch sử, nâng cao kiến thức chuyên môn  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Giúp người học có những nhận thức khách quan, khoa học về  

những sự  kiện Lịch sử Thế giới cổ đại. từ đỏ, bồi dưỡng cho 

người học thái độ phê phán trước những quan điểm không chính 

xác về sự xuất hiện loài người, kiên quyết bác bỏ các quan điểm 

của thuyết phân biệt chủng tộc… 

3 HK1 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

33.  LS thế giới trung 

đại 

- Về kiến thức: 

Học phần Lịch sử thế giới trung đại giúp sinh viên hiểu được 

những vấn đề cơ bản sau: 

+ Sự hình thành của chế độ phong kiến Tây Âu thời sơ kỳ trung 

3 HK2 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đại (V - X) 

+ Sự phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu thời trung kỳ trung 

đại (X - XIV) 

+ Sự suy tàn của chế độ phong kiến Tây Âu thời hậu kỳ trung đại 

(XV - XVI) và quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản chủ nghĩa. 

+ Sự nảy sinh của các yếu tố tư bản chủ nghĩa, phong trào Cải 

cách tôn giáo, Văn hóa Phục hưng và Phát kiến địa lý. 

+ Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở một số 

quốc gia châu Á tiêu biểu như Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam 

Á… 

- Về kỹ năng: 

+ Hình thành kỹ năng đọc, phân tích, tổng hợp và thuyết trình liên 

quan đến những nội dung của Lịch sử Thế giới…   

+ Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên làm việc nhóm, thảo luận 

các vấn đề lịch sử, nâng cao kiến thức chuyên môn.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Giúp người học có những nhận thức khách quan, khoa học về  

những sự kiện Lịch sử Thế giới trung đại. Từ đó, bồi dưỡng cho 

người học thái độ phê phán trước những quan điểm không chính 

xác của tôn giáo về những sự kiện và vấn đề lịch sử, tôn trọng quy 

luật vận động, phát triển khách quan của sự vật, hiện tượng. 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

 

34.  LS thế giới cận đại - Về kiến thức: 

Lịch sử thế giới cận đại là một môn học cơ bản trong chương 

trình đào tạo cử nhân Lịch sử nhằm cung cấp những hiểu biết có 

hệ thống và toàn diện về lịch sử cận đại thế giới. Qua học phần 

này, sinh viên cần nắm được những nội dung kiến thức sau:  

+ Các phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ bản về lịch 

sử thế giới cận đại.  

+ Sự ra đời, xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

+ Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân.  

+ Các phong trào giải phong dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ 

4 HK3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Latinh thời cận đại.  

+ Những mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế dẫn đến cuộc Chiến 

tranh thế giới thứ nhất, diễn biến, kết quả, tính chất của cuộc chiến 

tranh.  

- Về kỹ năng: 

+ Năng lực tư duy độc lập.  

+ Năng lực tự đánh giá bản thân và những người khác.  

+ Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu. 

+ Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế 

giới cận đại vào các lĩnh vực chuyên môn.  

+ Thông qua các hình thức làm việc nhóm, thảo luận, sinh viên 

được rèn luyện kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Tạo cho sinh viên sự hứng thú đối với những vấn đề lịch sử thế 

giới.  

+ Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách 

quan về những vấn đề của lịch sử thế giới cận đại.  

+  Góp phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa 

chọn hướng chuyên sâu.  

nghiệm khách quan 

 

35.  LS thế giới hiện 

đại 

* Về kiến thức: 

Lịch sử thế giới hiện đại là một môn học cơ bản trong chương 

trình đào tạo cử nhân lịch sử nhằm cung cấp những hiểu biết có hệ 

thống và toàn diện về lịch sử hiện đại thế giới. Qua học phần này, 

sinh viên cần nắm được những nội dung kiến thức sau:  

- Lịch sử  thế giới hiện đại I (1917 đến 1945):    

+ Thắng lợi của Cách mạng Tháng 10 Nga dẫn đến sự ra đời của 

nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới: Liên bang Cộng hòa 

XHCN Xô viết (Liên Xô).  

+ Sự phát triển và thắng lợi của cách mạng GPDT ở các nước Á, 

Phi và Mĩ Latinh trong thời kỳ hiện đại (1918 - 1945).  

+ Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các thời kỳ (1918 - 

4 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1939). 

+ Quan hệ quốc tế thời kỳ hiện đại: sự hình thành và sụp đổ của 

các trật tự thế giới: “Trật tự Vécxai - Oasinhtơn” (1919 - 1945)  

và quan hệ quốc tế dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc 

chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Lịch sử thế giới hiện đại II (1945 đến 2000):    

+ Quan hệ quốc tế thời kỳ hiện đại: sự hình thành và sụp đổ của 

các trật tự thế giới: “trật tự hai cực Ianta” (1945 - 1991) và cuộc 

chiến tranh lạnh giữa hai cực Xô - Mĩ cũng như tác động của nó 

tới tình hình thế giới; xu thế phát triển của quan hệ quốc tế từ 

1991 đến nay… 

+ Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ sau chiến tranh thế giới 

thứ hai đến nay. 

+ Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật sau CTTG II đã đưa lịch sử 

nhân loại chuyển sang một nền văn minh mới  -  “văn  minh hậu  

công nghiệp”  hay  “văn minh tri thức”. 

+ Liên Xô, Đông Âu và các nước Á, Phi, Mĩ Latinh từ sau chiến 

tranh thế giới thứ hai đến nay. 

* Về kỹ năng: 

-  Sinh viên có khả năng thuyết trình về các vấn đề chính trị, kinh 

tế, xã hội cơ bản của giai đoạn lịch sử thế giới hiện đại. 

-  Có tư duy độc lập trong phân tích và giải quyết các nội dung, 

vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại. 

- Có khả năng làm việc, thảo luận theo nhóm. 

.* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên 

lớp. 

- Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu. 

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi thảo luận. 

- Tạo cho sinh viên sự hứng đối với những vấn đề lịch sử thế giới  

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách 

quan về những vấn đề của lịch sử thế giới hiện đại  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Góp phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn 

hướng chuyên  sâu.  

36.  Cơ sở Khảo cổ học * Về kiến thức: 

Học phần này được chia thành 2 phần với những nội dung cơ bản 

sau:  

- Phần cơ sở lý luận: phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản nhất về những khái niệm xung quanh bộ môn Khảo 

cổ học, vài nét khái quát về lịch sử phát triển của ngành khảo cổ 

học thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, hướng dẫn những kỹ năng cần 

thiết đối với công việc của một nhà khảo cổ học. 

- Phần các thời đại khảo cổ: cung cấp cho sinh viên về các thời 

đại khảo cổ từ thời đại đồ đá, đồ đồng, đồ sắt. Qua đó, nhấn mạnh 

đến việc phân kì khảo cổ, đặc điểm của từng giai đoạn và những 

di chỉ khảo cổ đã phát hiện ở Việt Nam cũng như thế giới. 

  * Về kỹ năng: 

- Kết hợp nghe giảng với nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận 

tại lớp. 

- Liên hệ giữa kiến thức khảo cổ học với lịch sử dân tộc, nhất là 

thời kỳ nguyên thủy để có cái nhìn đầy đủ nhất về thời kỳ đầu tiên 

của lịch sử dân tộc.  

- Trang bị những kỹ năng cần thiết đối với công việc của một nhà 

khảo cổ. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Biết giữ gìn, tôn trọng những giá trị của quá khứ kể cả những 

vật “tầm thường” nhất. 

- Có cái nhìn khách quan đầy đủ về thời kỳ lịch sử mà chưa có tư 

liệu thành văn. 

2 HK1 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

37.  Dân tộc học đại 

cương 

* Về kiến thức: 

Học phần Dân tộc học đại cương giúp sinh viên hiểu được những 

vấn đề cơ bản sau đây: 

- Xác định được đối tượng, nhiệm vụ, nguồn tài liệu và phương 

2 HK2 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

pháp nghiên cứu của ngành Dân tộc học. 

- Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các chủng tộc trên thế giới. 

- Các tiêu chí xác định tộc người . 

- Phân tích được nguyên nhân dẫn đến các hình thái tôn giáo 

trong quá khứ và hiện nay. 

* Về kỹ năng: 

- Phân tích, khái quát những ý kiến của các nhà nghiên cứu đi 

trước để đúc kết lại thành nhận thức của bản thân. 

- Vận dụng kiến thức có được vào việc phân tích, đánh giá các giá 

trị văn hóa tộc người dưới góc độ đối sánh. 

* Về thái độ và đạo đức: 

- Hiểu được những vấn đề có liên quan đến việc hình thành các 

chủng tộc trên thế giới để có thái độ đúng đắn với việc giữ gìn bản 

sắc các dân tộc. 

- Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết các dân tộc của Đảng. 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

38.  Các dân tộc ở Việt 

Nam 

* Về kiến thức: 

Học phần Các dân tộc ở Việt Nam giúp sinh viên nắm được 

những nội dung cơ bản sau đây: 

- Các dân tộc thuộc từng nhóm ngôn ngữ. 

- Đặc trưng văn hóa của từng dân tộc.  

* Về kỹ năng: 

- Biết phân tích từng giá trị đặc trưng của mỗi dân tộc để khái 

quát nên những nét chung nhất cho mỗi tộc người. 

- So sánh các dân tộc với nhau từ góc độ đối sánh dân tộc học để 

có thể hiểu quá trình phát triển của tộc người 

* Về thái độ và đạo đức: 

- Hiểu và tôn trọng các giá trị văn hóa tộc người để góp phần vào 

việc bảo tồn văn hóa dân tộc. 

- Có thái độ dúng đắn với những giá tị văn hóa truyền thống của 

dân tộc Việt Nam. 

- Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết các dân tộc của Đảng. 

2 HK3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

39.  Lịch sử Đông Nam 

Á 

* Về kiến thức: 

Học phần này giúp sinh viên hiểu được những vấn đề liên quan 

đến lịch sử các quốc gia Đông Nam Á như: 

- Sự hình thành các quốc gia, dân tộc ở Đông Nam Á. 

- Các giai đoạn phát triển và đặc điểm chung của của các quốc gia 

Đông Nam Á. 

- Nội dung chủ yếu của lịch sử các quốc gia Đông Nam Á. 

* Về kỹ năng: 

-  Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá.  

-  Bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình tìm hiểu 

lịch sử nói chung, lịch sử các quốc gia Đông Nam Á nói riêng.  

- Hiểu biết đúng đắn về các quy luật phát triển trong lịch sử thế 

giới, trên cơ sở đó hiểu hơn về các vấn đề của lịch sử Việt Nam. 

- Có hứng thú, yêu thích khoa học Lịch sử. 

2 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

40.  Lịch sử nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam 

* Về kiến thức: 

- Nắm được đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và 

phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật 

Việt Nam  

- Nắm vững những kiến thức cơ bản Lịch sử nhà nước và pháp 

luật Việt nam qua các thời kỳ: thời kỳ dựng nước, thời kỳ Bắc 

thuộc và chống Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến, thời kỳ Pháp thuộc 

và thời kỳ từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay.  

- Hiểu được nguyên nhân hình thành, vận động và phát triển của 

hai hiện tượng nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam. 

- Rút ra được những bài học kinh nghiệm về nhà nước và pháp 

luật trong lịch sử Việt Nam trong từng thời kỳ.   

* Về kỹ năng: 

- Trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung môn học.  

- Xây dựng được cho mình phương pháp tư duy đúng đắn trong 

2 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận) hoặc 

vấn đáp. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tiễn. 

- Vận dụng được những tri thức và phương pháp của môn học để 

luận giải các vấn đề cụ thể của các khoa học pháp lý chuyên 

ngành.   

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Có hứng thú, yêu thích khoa học xã hội nói chung, khoa học về 

bộ môn lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng. 

41.  Lịch sử tư tưởng 

phương Đông và 

Việt Nam 

* Về kiến thức: 

 Giúp SV trang bị những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử và 

sự phát triển của những hệ tư tưởng quan trọng chi phối lịch sử 

phương Đông và Việt Nam như Nho giáo, Đạo giáo…; hiểu biết 

về những nội dung và giá trị của hệ tư tưởng dân tộc nhằm làm cơ 

sở để nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn về nền văn hóa Việt 

Nam. 

* Về kỹ năng: 

Sinh viên có nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về những tư tưởng 

xuất hiện và chi phối trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội của cư dân châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ đó, 

bồi dưỡng cho sinh viên nhân sinh quan và thế giới quan đúng 

đắn, nhận thức và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Có hứng thú, yêu thích tìm hiểu chuyên sâu về một vấn đề trong 

lịch sử tư tưởng Việt Nam. 

2 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

42.  Lịch sử văn minh * Về kiến thức: 

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có 

2 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 



284 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thế giới hệ thống, nét đặc thù của các nền văn minh tiêu biểu của loài 

người trong thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại. Cung 

cấp những kiến thức cơ bản về giao tiếp văn minh trong lịch sử 

phát triển của văn minh nhân loại qua các thời kỳ lịch sử, đồng 

thời có sự đối sánh giữa các nền văn minh. 

  * Về kỹ năng: 

- Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng: phân tích, tổng hợp so sánh, tự 

học, thảo luận, làm việc nhóm, biết sử dụng bản đồ, tranh ảnh, các 

phương tiện thông tin hiện đại hỗ trợ học tập. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

 Có thái độ khách quan, đánh giá đúng đắn vai trò, các nền văn 

minh, có ý thức gìn giữ, bảo tồn di sản văn minh nhân loại. 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6. 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

43.  Cương vực, lãnh 

thổ Việt Nam trong 

lịch sử 

* Về kiến thức: 

Học phần cơ học giúp sinh viên hiểu được những vấn đề như sự 

xác lập cương vực lãnh thổ của Việt Nam qua các thời kì, quá 

trình mở rộng lãnh thổ thời trung đại gắn liền với công cuộc đấu 

tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ hiện nay. 

* Về kỹ năng: 

- Xác định được cương vực lãnh thổ Việt Nam qua các thời kì 

bằng cách thể hiện trên bản đồ (gồm bản đồ tĩnh và bản đồ động). 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có ý thức khâm phục và tự hào về công lao to lớn của các bậc 

tiền nhân trong quá trình mở rộng và bảo vệ không gian sinh tồn 

cho dân tộc. 

- Có ý thức trong việc góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh 

thổ hiện nay. 

3 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết. 

 

44.  Một số vấn đề về 

lịch sử triều 

Nguyễn 

* Về kiến thức: Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về triều 

Nguyễn ở nửa sau thế kỷ XIX như:  

- Trách nhiệm của triều Nguyễn trước sự bành trướng của chủ 

nghĩa thực dân. 

- Những đề nghị cải cách của các nhân sĩ yêu nước và thái độ của 

2 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nhà Nguyễn trước vấn đề này. 

- Đánh giá các vị vua nhà Nguyễn. 

* Về kỹ năng: 

- Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá.  

- Bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình tìm hiểu 

lịch sử nói chung, lịch sử Việt Nam cận đại nói riêng. 

- Có hứng thú, yêu thích khoa học lịch sử. 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

45.  Quan hệ quốc tế từ 

sau chiến tranh thế 

giới hai đến nay 

* Về kiến thức: 

Học phần này giúp sinh viên hiểu được những vấn đề về Quan hệ 

quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay như: 

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 

hai và tác động của nó đến hệ thống quan hệ quốc tế. 

- Những thay đổi cơ cấu chủ yếu ảnh hưởng đến trật tự thế giới 

mới hai cực Xô - Mỹ và sự hình thành một trật tự thế giới mới từ 

cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước đến nay. 

* Về kỹ năng: 

-  Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá.  

-  Bồi dưỡng khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình tìm hiểu 

lịch sử nói chung, lịch sử quan hệ quốc tế nói riêng.  

- Hiểu biết đúng đắn về các quy luật phát triển trong lịch sử thế 

giới, trên cơ sở đó hiểu hơn về các vấn đề của lịch sử Việt Nam. 

- Có hứng thú, yêu thích khoa học lịch sử. 

2 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

 

46.  Chế độ ruộng đất 

và phong trào nông 

dân trong lịch sử 

cổ trung đại Việt 

* Về kiến thức: Học phần Chế độ ruộng đất và phong trào nông 

dân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam nhằm cung cấp cho người 

học những kiến thức hiện đại và có hệ thống về tiến trình phát 

triển của chế độ ruộng đất và phong trào nông dân trong lịch sử 

Việt Nam từ thời Hùng Vương cho đến năm 1858. Học phần 

2 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Nam nhằm giúp cho sinh viên ngành Sử học thấy được bản chất và đặc 

điểm của chế độ phong kiến ở Việt Nam, đồng thời thấy được 

động lực của phong trào nông dân, cũng tức là một động lực cơ 

bản thúc đẩy sự vận động và phát triển của lịch sử Việt Nam. Qua 

đó, bộ môn nhằm giúp cho người học thấy được sự vận động và 

phát triển của lịch sử là mang tính quy luật, đồng thời giúp cho 

người học làm tốt được nhiệm vụ của người giáo viên lịch sử ở 

nhà trường trung học sau này. 

* Về kỹ năng: Thông qua hoạt động thảo luận trong quá trình học 

tập, sinh viên được rèn luyện về phương pháp nghiên cứu Sử học, 

phương pháp đánh giá các sự kiện lịch sử, có cái nhìn biện chứng 

về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong 

hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời cổ trung đại. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

 Sinh viên phải có tinh thần và thái độ học tập tích cực, đọc tham 

khảo các tài liệu có liên quan, chuẩn bị và tham gia các hoạt động 

xêmine, làm đầy đủ các bài tập theo quy định. 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

 

47.  Văn hóa các dân 

tộc thiểu số 

Trường Sơn – Tây 

Nguyên 

* Về kiến thức: Cung cấp cho SV một số khái niệm, thuật ngữ, 

những nét văn hóa nổi bật của các dân tộc thiểu số Trường Sơn – 

Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, chuyên đề đưa ra một số nhận định, 

đánh giá về thực trạng bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của các 

tộc người thiểu số Trường Sơn – Tây Nguyên. 

* Về kĩ năng: Giúp sinh viên có một cái nhìn tổng quát, nắm vững 

từng thành tố, khía cạnh của vấn đề. Từ đó vận dụng để xem xét, 

đánh giá và ứng dụng vào cuộc sống. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có thái độ đúng đắn biết 

trân trọng đối với các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Trường 

Sơn – Tây Nguyên. Nhận thức và có những hành động thiết thực 

góp phần lưu giữ và phát huy những di sản đặc trưng này. 

2 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

48.  Sử liệu học và các 

nguồn sử liệu lịch 

sử địa phương 

* Về kiến thức: 

Học phần này giúp sinh viên hiểu được những vấn đề chủ yếu 

sau: 

- Sử liệu và sử liệu học 

- Các nguồn sử liệu 

- Phương pháp khai thác, xử lý các nguồn sử liệu nói chung, sử 

liệu địa phương nói riêng. 

* Về kỹ năng: 

Vận dụng các phương pháp sử liệu học trong sưu tầm, lựa chọn, 

xác định giá trị và tổ chức khai thác sử dụng các nguồn tài liệu, 

phục vụ nhu cầu nghiên cứu lịch sử.   

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình tìm hiểu 

các công cụ nghiên cứu của khoa học lịch sử.  

- Có thái độ đúng đắn, trung thực, khách quan và nghiêm túc khi 

tìm hiểu, khai thác các nguồn sử liệu. 

2 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6. 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

49.  Nghiệp vụ bảo tồn, 

bảo tàng 

* Về kiến thức: 

Học phần nghiệp vụ bảo tàng giúp sinh viên: 

-  Có kiến thức nền tảng về tất cả các công đoạn trong công tác 

bảo tàng. 

- Xác định được nhiệm vụ của một bảo tàng viên trong từng khâu 

cụ thể. 

* Về kỹ năng: 

- Hình thành kỹ năng và kinh nghiệm trong tất cả các khâu có liên 

quan trong công tác bảo tàng. 

- Rèn luyện các thao tác nghiệp vụ trong khi làm việc trong bảo 

tàng.  

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo tàng 

- Hình thành nên thái độ trân trọng đối với hiện vật bảo tàng trong 

ý nghĩa là những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu của quốc gia, 

3 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

dân tộc 

- Có thái độ đúng đắn đối với việc bảo tồn những báu vật quốc 

gia được lưu giữ tại bảo tàng. 

50.  Một số vấn đề về 

lịch sử, văn hóa 

Quảng Nam 

* Kiến thức:  

Sinh viên có kiến thức cơ bản về các giai đoạn lịch sử của vùng 

đất Quảng Nam. 

 Sinh viên nhận biết những đặc trưng văn hoá vật thể và phi vật 

thể của vùng đất Quảng Nam. 

Sinh viên nhận thức được vai trò của vùng đất Quảng Nam trong 

quá trình lịch sử chung của dân tộc. 

* Kỹ năng:  

Sinh viên có kĩ năng đọc, phân tích, tổng hợp, kỹ năng khai thác 

và sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác nhau để việc tìm hiểu sâu về 

một vấn đề cụ thể liên quan đến lịch sử, văn hoá Quảng Nam. 

Sinh viên có kỹ năng vận dụng các kiến thức được học để hiểu 

sâu sắc hơn về lịch sử, văn hoá Quảng Nam. Từ đó, lựa chọn cách 

thức ứng xử, giao tiếp phù hợp với đồng nghiệp và ngoài xã hội. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Sinh viên có bản lĩnh vững vàng, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ chuyên môn. 

Sinh viên có khả năng làm việc độc lập, có tính tự giác cao, có 

năng lực đánh giá khách quan các sự việc, hiện tượng trong công 

việc và cuộc sống. 

 

2 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên: 1 cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20% SV): 1 

cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

51.  Các di tích lịch sử 

văn hóa và danh 

thắng Việt Nam 

* Về kiến thức: 

Học phần cơ học giúp sinh viên hiểu được những vấn đề như: 

- Hiểu các khái niệm về di tích, danh thắng…. 

- Nắm được được đặc điểm, phân bố, lịch sử các di tích, danh lam 

thắng cảnh Việt Nam. 

* Về kỹ năng: 

- Hình thành được các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nói và 

2 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên: 1 cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20% SV): 1 

cột điểm hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đứng trước đám đông. 

- Độc lập trong tìm và nghiên cứu tài liệu, đưa ra kết luận. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có tình cảm yêu mến và quý trọng đối với các di tích, danh lam 

thắng cảnh đất nước. 

- Có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ và giữ dìn di sản dân 

tộc. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Có thể vận dụng kiến thức để tích hợp trong các công việc sau 

này như nghiên cứu, giảng dạy, du lịch… 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

52.  Lịch sử mỹ thuật 

thế giới và Việt 

Nam 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên nắm được một cách khái quát quá trình phát triển của 

lịch sử mĩ thuật thế giới và Việt Nam qua các thời kỳ, nắm được 

những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của các 

trường phái mĩ thuật thế kỉ XX, nguồn gốc, xuất xứ và giá trị nghệ 

thuật của tranh dân gian Việt Nam. 

* Về kỹ năng: 

- Có thể phân tích, hiểu được đặc điểm cơ bản của một số xu 

hướng nghệ thuật, cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của một số tác 

giả tiêu biểu của Mĩ thuật thế giới và Việt Nam. 

- Có khả năng nghiên cứu tài liệu và mở rộng kiến thức 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có hứng thú, yêu thích nghệ thuật, tự hào về nền nghệ thuật dân 

tộc Việt Nam. 

2 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6. 

 

53.  Lịch sử Giáo dục, 

Khoa cử ở Việt 

Nam 

* Về kiến thức: 

Học phần giúp cho sinh viên hiểu rõ một số vấn đề quan trọng 

sau: 

 - Chế độ giáo dục và khoa cử Việt Nam thời phong kiến. 

- Sách giáo khoa, chương trình và nội dung thi, cách thức tổ chức 

và nội dung thi thời phong kiến. 

- Lịch sử khoa cử Việt Nam thời phong kiến (từ 1075 đến 1919).  

2 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 



290 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Chế độ giáo dục thi cử thời Pháp thuộc. 

* Về kỹ năng: 

- Kết hợp nghe giảng với nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận 

tại lớp. 

- Vận dụng kiến thức từ môn học trong việc học và nghiên cứu 

lịch sử chuyên ngành. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Giáo dục tinh thần và quan điểm đúng đắn trong nghiên cứu 

khoa học và học tập. 

1 cột điểm hệ số 6 

 Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

54.  Quá trình xác lập 

chủ quyền biển, 

đảo Việt Nam 

* Về kiến thức: 

Học phần cơ học giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản 

sau đây: 

- Nắm được tổng quan tình hình biển đảo Việt Nam; 

- Nắm được lịch sử khai chiếm và quá trình thực thi chủ quyền 

biển đảo của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỷ X đến 

cuối thế kỷ XIX; 

- Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt 

Nam. 

* Về kỹ năng: 

- Kĩ năng đọc, phân tích và tổng hợp các tri thức sử học để có thể 

lí giải được quá trình khai chiếm và xác lập chủ quyền biển đảo 

của cha ông trong lịch sử; 

- Khả năng làm việc theo nhóm và trình độ thuyết trình; 

- Biết cách vận dụng bằng chứng lịch sử vào cuộc đấu tranh bảo 

vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

-  Rèn luyện tinh thần học tập chăm chỉ, say mê của sinh viên. 

2 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận). 

 

55.  Sự hình thành và 

phát triển các công 

ty Đông Ấn châu 

* Về kiến thức:  

- Những kiến thức cơ bản về lịch sử châu Á và Tây Âu giai đoạn 

thế kỷ XVI-XVIII; quá trình hình thành và mở rộng của công ty 

Đông Ấn châu Âu tiêu biểu như Công ty Hoàng gia Bồ Đào Nha 

2 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 



291 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Âu và tác động đến 

châu Á thế kỷ XVI 

- XVII 

Estado da India, Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC: Verenigde 

Oost-Indische Compagnie), Công ty Đông Ấn Anh (EIC: The 

English East India Company); Công ty Đông Ấn Pháp (CIO: La 

compagnie des Indes Orientales).... ; Hoạt động của các Công ty 

trên tại phương Đông trong các thế kỷ XVI-XVIII; Những biến 

chuyển kinh tế – xã hội ở một số khu vực/quốc gia châu á dưới tác 

động của quan hệ với các Công ty Đông ấn châu Âu. 

- Nắm bắt được phương pháp và những lý thuyết nghiên cứu cơ 

bản về bang giao và thương mại Á-Âu thời kỳ cận đại sơ kỳ. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có khả năng thuyết trình những vấn đề có liên quan 

đến lịch sử thương mại và bang giao Á-Âu giai đoạn cận đại sơ 

kỳ.  

- Có khả năng làm việc theo nhóm. 

- Có tư duy độc lập trong phân tích và vận dụng những kiến thức 

học được từ chuyên đề vào các lĩnh vực chuyên môn của mình. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Tạo cho sinh viên có nhận thức đúng và đánh giá khách quan về 

một giai đoạn hoàng kim mang tính khai phá của các mối quan hệ 

thương mại và bang giao Đông-Tây thời kỳ cận đại sơ kỳ. 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

 

56.  Quan hệ giữa 

phương Tây với 

các nước Đông 

Nam Á thế kỷ XVI 

đến thế kỷ XIX 

* Về kiến thức: 

 Chuyên đề Quan hệ giữa phương Tây với các nước Đông Nam Á 

thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX cung cấp cho người học kiến thức 

chuyên sâu về quan hệ của các quốc gia phương Tây như Bồ Đào 

Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh…trong quá trình xâm nhập 

Đông Nam Á cũng như những tác động tích cực và tiêu cực mà 

quá trình này mang lại cho các quốc gia Đông Nam Á. 

* Về kỹ năng:  

Trên cơ sở quan hệ về nhiều mặt giữa phương Tây với các nước 

Đông Nam Á (thế kỷ XVI-XIX), chuyên đề hướng người học đến 

việc so sánh đối chiếu và nhận thức được phương thức của từng 

2 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nước phương Tây trong quá trình xâm nhập vào Đông Nam Á 

cũng như cách ứng xử của một số nước Đông Nam Á trước tham 

vọng của các nước phương Tây cũng như hệ quả của nó.  

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành cho sinh viên thế giới quan đúng đắn về quá trình 

xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương Tây vào Đông Nam Á. 

 

57.  Anh văn chuyên 

ngành 

* Về kiến thức: trang bị cho sinh viên ngành Lịch sử vốn từ vựng 

tiếng Anh sử dụng trong học tập và nghiên cứu lịch sử,  những 

cách diễn đạt bằng tiếng Anh những nội dung kiến thức cơ bản 

nhất về lịch sử. 

* Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên cách đọc hiểu những vấn đề 

lịch sử bằng tiếng Anh, cách diễn đạt những vấn đề lịch sử thông 

dụng bằng tiếng Anh. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Tăng vốn từ vựng tiếng 

Anh, nhất là vốn từ vưng chuyên môn dùng trong học và nghiên 

cứu lịch sử; hiểu các thuật ngữ tiếng Anh trong việc học và nghiên 

cứu lịch sử; nắm bắt được cách diễn đạt các vấn đề lịch sử bằng 

tiếng Anh. 

 

3 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

58.  Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

* Về kiến thức: 

- Nắm được những kiến thức về luận điểm về khoa học và nghiên 

cứu khoa học, các quan điểm tiếp cận duy vật biện chứng lịch sử 

trong nghiên cứu khoa học. 

- Biết một số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong nghiên 

cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu trong khoa 

học lịch sử nói riêng. 

- Biết cách viết một đề tài nghiên cứu khoa học, một bài báo khoa 

học cũng như một khóa luận tốt nghiệp.  

- Có hiểu biết về cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa 

học cũng như biết cách trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của 

mình. 

2 HK3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về kỹ năng: 

- Xây dựng đề cương cho một đề tài nghiên cứu khoa học.  

- Viết một bài báo khoa học. 

- Biết phối hợp các phương pháp để thu thập và phân tích dữ liệu. 

- Trình bày được nội dung nghiên cứu đúng quy cách của một 

công trình nghiên cứu khoa học. 

- Có kỹ năng đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có thái độ yêu thích làm nghiên cứu khoa học. 

- Tích cực hưởng ứng, sẵn sàng tham gia các công trình nghiên 

cứu khoa học. 

- Trung thực với các kết quả trong nghiên cứu khoa học. 

 

 

59.  Thực tế tổng hợp Sinh viên được cung cấp đầy đủ những kiến thức lịch sử đại 

cương sẽ tham gia một chuyến học tập tại các địa điểm di tích lịch 

sử qua các thời kỳ trên địa bàn miền trung như địa đạo Vịnh Mốc, 

thành cổ Quảng Trị, Kinh thành Huế và hệ thống lăng tẩm của các 

vua triều Nguyễn,...Qua đó, sẽ giúp sinh viên có cái nhìn và nhận 

thức chân thực hơn về các thời kỳ lịch sử đã qua. 

2 HK6 Thái độ học tập : hệ số 1. 

- Điểm Bài thu hoạch bài hệ số 

3 

- Thi hết học phần: Vấn đáp, hệ 

số 6 

60.  Thực tập tốt 

nghiệp 

Sinh viên thực tập tại các cơ quan liên quan đến chuyên ngành 

Lịch sử trong thời gian hai tháng. Trong quá trình thực tập, sinh 

viên chịu trách nhiệm thực hiện các nội quy, quy chế tại cơ quan 

thực tập. Bên cạnh đó, sinh viên cần liên hệ thường xuyên với 

giáo viên hướng dẫn để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp 

cuối khóa. Nội dung báo cáo gắn liên với công việc của sinh viên 

tại cơ quan thực tập. Kết thúc đợt thực tập, sinh viên tham gia 

buổi seminar đánh giá kết quả thực tập. 

6 HK8 Thái độ thực tập : hệ số 1. 

- Điểm bài báo cáo thực tập bài 

hệ số 3 

 

61.  Khóa luận tốt Sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong một 7 HK8 
Hoàn thành khóa luận Tốt 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nghiệp (hoặc các 

học phần thay thế 

KLTN) 

lĩnh vực nào đó của chuyên ngành được đào tạo nếu hội đủ các 

điều kiện theo quy định. 

 

nghiệp 

62.  Văn hóa Chăm * Về kiến thức: 

- Khái quát được tiến trình phát triển của văn hóa Chăm từ Tiền 

Sa Huỳnh, Sa Huỳnh, Tiền Chăm pa, Chăm pa đến nay. 

- Hiểu và lý giải được sự phong phú và đa dạng của các giá trị 

văn hóa của người Chăm hiện nay. 

- Nắm được những đặc trưng sinh hoạt văn hóa về mọi mặt của 

người Chăm ở Ninh Thuận - Bình Thuận và An Giang hiện nay. 

* Về kỹ năng: 

Rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, thực tế thực địa để 

đối sánh với ý kiến của những người đi trước, sử dụng công nghệ 

thông tin và báo cáo trước đám đông... 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Có hứng thú, yêu thích đặc trưng văn hóa tộc người. 

3 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận) 

 

63.  Khuynh hướng cải 

cách, canh tân ở 

Việt Nam từ cuối 

thế kỷ XIX đến 

đầu thế kỷ XX 

* Về kiến thức: 

Học phần cơ học giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản 

sau đây: 

- Nhằm đem lại những hiểu biết và những nhận thức về canh tân, 

duy tân, đổi mới đất nước diễn ra ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX 

đến đầu thế kỷ XX.  

- Hiểu được đây là một xu hướng tất yếu trong lịch sử Việt Nam 

nhằm đổi mới tư duy và hành động để đưa đất nước phát triển. 

- Trong lịch sử cận hiện đại Việt Nam đã từng diễn ra những xu 

hướng như vậy là nhằm ba mục đích: bảo vệ nền độc lập, giành lại 

nền độc lập và đưa dân tộc Việt Nam phát triển sánh vai cùng các 

nước tiên tiến trên thế giới.  

2 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc vấn 

đáp). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về kỹ năng: 

- Nâng cao khả năng lập luận.  

- Nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và từ 

nhiều nguồn tài liệu khác nhau.  

- Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong lịch sử.  

- Có hứng thú, yêu thích khoa học tự nhiên. 

 

 

64.  Một số vấn đề về 

ASEAN 

* Về kiến thức: 

 Học phần cung cấp kiến thức cho sinh viên hiểu biết toàn diện 

sâu sắc về quá trình thành lập, hoạt động, vai trò của tổ chức 

ASEAN. Học phần còn đề cập về sự gia nhập của Việt Nam vào 

ASEAN và ý nghĩa tác dụng của xu hướng khu vực hoá, toàn cầu 

hóa hiện nay 

* Về kỹ năng: 

- Năng lực tư duy độc lập  

- Năng lực tự đánh giá bản thân và những người khác  

- Kĩ năng chọn lọc, phân tích tư liệu  

- Khả năng phân tích và vận dụng những kiến thức lịch sử thế 

giới cận đại vào các lĩnh vực chuyên môn.  

- Thông qua các hình thức làm việc nhóm, thảo luận, sinh viên 

được rèn luyện kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm  

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Tạo cho sinh viên sự hứng đối với những vấn đề lịch sử thế giới  

- Hình thành ở sinh viên nhận thức đúng đắn và đánh giá khách 

quan về những vấn đề liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á. 

- Góp phần giúp sinh viên đánh giá năng lực bản thân để lựa chọn 

hướng chuyên sâu.  

2 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

 

 

9. NGÀNH ĐH VẬT LÝ HỌC 

 



296 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1.  Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

 - Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 

phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và ý 

thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN;  

        - Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào 

sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

2.  Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

          - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công 

tác quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp 

sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên 

cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", 

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 
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bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam. 

          - Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, 

nhân phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh 

phi truyền thống. 

         - Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến 

lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

         - Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực 

tiễn.  

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

3.  Học phần III: 

Quân sự chung 

  Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, 

củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo 

vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ 

đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội 

nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa hình quân 

sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công 

nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

           Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh 

hoạt các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học 

tập, chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, 

phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{30} HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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4.  Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

        b) Yêu cầu: 

         - Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật. 

         - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật 

quân sự cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, 

biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự 

vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Thực hành bắn 

súng. 

5.  Giáo dục thể chất 1 Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên biết 

được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa chấn 

thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong rèn 

luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách giữ 

vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập luyện.   

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6.  Giáo dục thể chất 2 Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế cơ 

bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát triển 

chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số môn như 

: Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ bản của 

xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), để rèn 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 
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luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn luyện ý 

chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người tập. 

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7.  Giáo dục thể chất 3 -Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8.  Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 tháng 7 

năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

9.  Triết học Mác-

Lênin 

1.Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

3 HK1 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

 - Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

          Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề 

nghiệp trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn 

những suy nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai 

trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

10.  Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

11.  Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

12.  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý luận 

và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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13.  Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kahngs chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

14.  Pháp luật đại 

cương 

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản 

trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

- Kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của gia 

đình và xã hội.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giáo dục cho sinh viên ý thức 

tôn trọng, tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật. 

 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

15.  Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và hình thành kỹ năng cơ bản về 

tiếng Anh thực hành thông qua luyện tập các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, các 

3 HK1 - Dự lớp: 45 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu cách, mạo từ, đại từ chỉ định, giới 

từ chỉ thời gian, phó từ chỉ tần suất, nói giờ, động từ “like”, động 

từ khiếm khuyết “can/ can’t”. Ngoài ra, sinh viên có thêm vốn từ 

vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã hội thông qua qua các bài 

đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc.  

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: sinh viên có khả năng hiểu trong những tình 

huống giao tiếp thông thường hàng ngày với những dạng như 

nghe chọn  câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời câu 

hỏi… 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu một số thông tin về cá 

nhân như sở thích về âm nhạc, mô tả công việc, giá cả khi đi mua 

sắm, và một số thông tin khác về gia đình….  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả công việc, nhà ở, cuộc sống gia đình, những 

hoạt động sở trường. 

- Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc. 

- Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và thì 

cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, viết câu với các từ gợi ý 

và viết các đoạn văn ngắn dựa trên đoạn văn mẫu. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc nâng cao 

kỹ năng ngôn ngữ. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể sử dụng 

tiếng Anh ở mức độ cơ bản. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

02 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

-Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

16.  Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

Tiếp tục trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng 

Anh, giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, tiếng Anh cơ bản, đồng thời định hướng sinh 

viên rút ra phương pháp tự rèn luyện các kỹ năng để có thể tự học 

một cách hiệu quả. Chú trọng phát triển kỹ năng nghe, nói. 

 - Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng đại từ tân ngữ, 

đại từ sở hữu, thì quá khứ đơn, cấu trúc “there is/ there are/ there 

was/ there were”. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Kỹ năng Nghe: có khả năng hiểu trong những tình huống giao 

tiếp thông thường hàng ngày như nói về tình yêu, phim ảnh, 

những người nổi tiếng và những nơi nổi tiếng với những dạng như 

nghe chọn câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời câu 

hỏi. 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu những hoạt động trong 

quá khứ, nói về âm nhạc, mô tả người, nơi ở, cách chỉ đường, giá 

cả khi đi mua sắm.  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả người, nhà ở, hoạt động giải trí như điện ảnh, 

du lịch. 

 + Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và 

thì cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, quá  khứ, viết câu với 

các từ gợi ý và viết các đoạn văn ngắn, viết postcard.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc vận 

dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ vào việc giao tiếp bằng tiếng 

Anh. 

2 HK2 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm 

việc ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

 

17.  Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng giao tiếp ở cấp độ B1 

thông qua các 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết 

- Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức về ngữ 

pháp, ngữ âm, từ vựng và các kỹ thuật nghe, đọc hiểu ở cấp độ B1 

nhằm phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại 

ngắn và dài vừa gồm các nội dung: thói quen hằng ngày, thông tin 

cá nhân, hoạt động giải trí, các thông tin liên quan đến ngày, giờ 

thông qua các dạng nghe - trả lời câu hỏi, nghe - thảo luận, nghe 

và đánh giá đúng, sai (True/False), nghe - điền từ. 

+ Kỹ năng Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề 

đơn giản như nói về bản thân, gia đình, sở thích, những sự kiện đã 

từng diễn ra và những dự định tương lai.  

+ Kỹ năng Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 

150 – 300 từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng 

bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời 

câu hỏi, đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và tiêu đề. 

Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc. 

+ Kỹ năng Viết: Sinh viên có thể viết các đoạn ngắn về bản thân, 

gia đình, những việc đã từng xảy ra, những sự kiện đáng nhớ, 

những dự định tương lai và viết thư với những nội dung đơn giản, 

ngắn gọn.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên nhận thức được 

vai trò của tiếng Anh trong việc học tập và công việc sau này. Đây 

2 HK 3 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

là nền tảng để sinh viên học tiếp lên các học phần ngoại ngữ 

chuyên ngành và trang bị kiến thức để thi chuẩn đầu ra B1 theo 

chuẩn Châu Âu. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể giao 

tiếp các tình huống thông thường bằng tiếng Anh, viết thư hoặc 

đoạn văn tiếng Anh đơn giản. 

- Chiều hướng phát triển: Chuẩn bị cơ sở vững chắc để học các 

học phần tiếng Anh chuyên ngành. 

18.  Tin học căn bản - Về kiến thức: trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông.  

- Về kĩ năng: Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần 

vào việc quản lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và 

trao đổi thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha 

trình diễn.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp người học hiểu biết và 

có thái độ đúng đắn về vị trí vai trò của máy vi tính, công nghệ 

thông tin trong công việc cá nhân và xã hội. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: kiến thức và kỹ 

năng đượ trang bị bởi học phần là công cụ, phương tiện rất cần 

thiết và hữu hiệu cho mọi người trong mọi công việc trong xã hội 

hiện nay. 

- Chiều hướng phát triển: có tính nền tảng để nâng cao khả năng 

nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ thông tin. 

 

3 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp: 45 

tiết 

- Điểm Chuyên cần, thái độ học 

tập: hệ số 1 

- Điểm trung bình các bài kiểm 

tra giữa kỳ: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 

 

 

19.  Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong vật lý 

1. Về kiến thức: 

- Nắm được những kiến thức về luận điểm về khoa học và nghiên 

cứu khoa học, các quan điểm tiếp cận duy vật biện chứng lịch sử 

trong nghiên cứu khoa học. 

- Biết một số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong nghiên 

cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu trong khoa 

học Vật lý nói riêng. 

- Biết cách viết một đề tài nghiên cứu khoa học, một bài báo khoa 

2 HK 3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần theo hình 

thức làm tiểu luận: 1 cột điểm 

hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học cũng như một khóa luận tốt nghiệp.  

- Có hiểu biết về cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa 

học cũng như biết cách trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của 

mình. 

 2. Về kỹ năng: 

- Xây dựng đề cương cho một đề tài nghiên cứu khoa học.  

- Viết một bài báo khoa học. 

- Biết phối hợp các phương pháp để thu thập và phân tích dữ liệu. 

- Trình bày được nội dung nghiên cứu đúng quy cách của một 

công trình nghiên cứu khoa học. 

- Có kỹ năng đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. 

3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có thái độ yêu thích làm nghiên cứu khoa học. 

- Tích cực hưởng ứng, sẵn sàng tham gia các công trình nghiên 

cứu khoa học. 

- Trung thực với các kết quả trong nghiên cứu khoa học. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể viết được một bài báo khoa học, hoặc một đề tài nghiên 

cứu khoa học ở mức độ tiểu luận hoặc một khóa luận, luận văn. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để có thể nghiên cứu các đề tài khoa học ở mức độ 

cao hơn. 

 

20.  Hóa học đại cương * Về kiến thức: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức sau: 

1. Cấu tạo nguyên tử, công thức phân tử, hình dạng phân tử và 

liên kết hóa học trong phân tử. 

2. Hai nguyên lý cơ bản của nhiệt động học, vận dụng hai nguyên 

lí đó để tính hiệu ứng nhiệt của các quá trình, xác định chiều của 

phản ứng hóa học, xác định điều kiện để một phản ứng xảy ra và 

xét các cân bằng hóa học, quy tắc pha. 

3. Tính chất của dung dịch chất tan không điện li và dung dịch 

chất điện li; vận dụng để tính độ tan, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ 

sôi của dung dịch, pH và điều kiện kết tủa dung dịch. 

02 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc Bài tập lớn: 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để các bài tập liên 

quan, giải thích các hiện tượng xáy ra trong thực tế có liên hệ đến 

học phần. Có khả năng vận dụng những kiến thức hóa đại cương 

đã học vào các môn học của chuyên ngành vật lý. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niểm say 

mê nghiên cứu các hiện tượng hóa học xảy ra trong đời sống, 

trong sinh học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Vận dụng kiến 

thức hóa học để giải thích các hiện tương vật lý có liên quan. 

21.  Toán cao cấp 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức:  học phần Toán cao cấp 1 là trang bị cho sinh viên 

những kiến thức nền tảng và quan trọng nhất trong toán học cổ 

điển như các tính chất topo trong không gian ¡ , tính khả vi liên 

tục của hàm một biến số thực, đạo hàm và các phép tính vi phân- 

tích phân của hàm một biến số thực, lý thuyết chuỗi, các phép 

toán về đại số ma trận, phương pháp giải hệ phương phương trình 

tuyến tính và ứng dụng kết quả đạt được về phép tính vi phân, tích 

phân, đạo hàm cấp một đến cấp cao trong việc tính gần đúng giá 

trị số của hàm, khai triển Taylor của hàm số thực tại một điểm, 

tính giới hạn, tính diện tích hình phẳng có hình dạng phức tạp, 

tính thể tích vật thể tròn xoay và tính độ dài cung; ứng dụng trong 

việc tìm cực trị của hàm một biến số thực, tìm GTLN, GTNN,… 

Kỷ năng: sinh viên có khả năng giải được các bài tập về phép tính 

vi-tích phân hàm một biến, các bài tập về độ dài cung, thể tích, 

diện tích, tìm cực trị hàm một biến thực. 

 

2 HK1 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

22.  Toán cao cấp 2 

 

 

 

 

 

Kiến thức:  học phần Toán cao cấp 2 là trang bị cho sinh viên 

những kiến thức nền tảng và quan trọng nhất trong toán học cổ 

điển như các tính chất topo trong không gian 
n¡ , tính khả vi liên 

tục của hàm nhiều biến số thực,  đạo hàm riêng và ứng dụng trong 

việc xác định hàm số ẩn, ứng dụng trong việc xác định tiếp tuyến, 

pháp diện của đường, tiếp diện pháp tuyến của mặt cong, tìm hình 

3 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

 

 

 

bao của họ đường cong cho trước, ứng dụng trong việc tìm cực trị 

của hàm nhiều biến số thực, trong việc giải quyết các bài toán về 

phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 và 2, hệ phương trình vi 

phân tuyến tính cấp 1 và 2 … 

Kỷ năng: sinh viên có kỷ năng giải quyết các bài tập về tính khả 

vi, liên tục hàm nhiều biến, xác định cực trực hàm nhiều biến và 

giải được bài tập liên quan đến phương trình vi phân, hệ phương 

trình vi phân…  

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

23.  Toán cao cấp 3 

 

 

 

 

 

Kiến thức:  học phần Toán cao cấp 3 là trang bị cho sinh viên 

những kiến thức nền tảng và quan trọng nhất trong toán học cổ 

điển như các kiến thức về tích phân bội trên hình hộp và trên miền 

bị chặn bất kỳ; định lý Fubini, công thức đổi biến số trong tích 

phân bội, ứng dụng vào hình học và vật lý của tích phân bội, tích 

phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt và các 

công thức Green, Stockes, Divergence, Ostrogradski-Gauss. 

Kỷ năng: sinh viên có kỷ năng giải được các bài toán về tích phân 

2 lớp, 3 lớp, tích phân đường loại 1, loại 2, tích phân mặt loại 1 và 

loại 2. 

3 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

24.  Hàm biến phức * Về kiến thức: 

Học phần Hàm Biến Phức giúp sinh viên hiểu được những vấn đề 

liên quan đến số phức như: 

- Các phép toán cộng, trừ nhân chia số phức. 

- Các tính chất về giới hạn, liên tục, khả vi và khả tích của hàm 

Phức. 

- Phép khai triển hàm phức thành chuỗi Lauren và Taylor. 

* Về kỹ năng: 

- Tính đạo hàm, tích phân của hàm phức một cách nhanh chóng 

và thuần thục. 

- Biết cách vận dụng lý thuyết để khai triển hàm số thành chuỗi 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

02 HK 3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc học tập. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể ứng dụng các kỹ năng trong việc tính toán các bài toán vật 

lý có liên quan. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập các môn chuyên 

ngành vật lý liên quan đến toán sau này. 

25.  Phương pháp tính * Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số phương pháp căn 

bản để giải gần đúng các phương trình đại số, phương trình siêu 

việt, phương trình vi phân… 

* Về kỹ năng: nâng cao kỹ năng lập trình, sử dụng các phần mềm 

để giải các bài toán của vật lý. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc học tập. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể ứng dụng các kỹ năng trong việc tính toán các bài toán vật 

lý có liên quan. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập các môn chuyên 

ngành vật lý liên quan đến tính toán, lập trình sau này. 

02 HK 4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận) 

26.  Cơ học * Về kiến thức: 

 - Thông hiểu các khái niệm cơ bản trong cơ học và các 

định luật tổng quát chi phối chuyển động của chất điểm, hệ chất 

điểm, vật rắn, chất lưu như: định luật Newton, nguyên lý tương 

đối Galilei, các định luật bảo toàn, định luật Kepler, định luật 

03 HK1 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Bernoulli, Định luật Archimedes; thuyết tương đối Einstein... 

 - Biết cách mô tả chuyển động và giải thích các hiện tượng 

cơ học trong tự nhiên, trong kỹ thuật và đời sống. 

* Về kỹ năng: 

 - Giải được các bài toán chuyển động cơ học trong hệ quy 

chiếu quán tính và không quán tính. Xác định trạng thái chuyển 

động của vật ở bất kỳ thời điểm nào. Từ đó, ta có thể tính toán 

được trạng thái chuyển động của cơ hệ trong tương lai. 

- Biết cách vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng 

về cơ học trong tự nhiên, khoa học và đời sống. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

           - Có hứng thú, yêu thích khoa học tự nhiên. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần cơ học ở các trường phổ thông hoặc cao đẳng 

sau khi học Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập môn cơ lý thuyết sau 

này. 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức TNTL &TNKQ 

27.  Nhiệt học * Về kiến thức: 

- Hiểu về cấu tạo phân tử của vật chất và vận dụng những hiểu 

biết đó để giải thích những tính chất vĩ mô của vật chất liên quan 

đến chuyển động của phân tử.  

- Hiểu biết về các nguyên lý của Nhiệt động lực học, những ứng 

dụng và phạm vi ứng dụng của chúng. 

- Giúp sinh viên có những hiểu biết ban đầu về phương pháp 

thống kê và phương pháp nhiệt động lực học làm cơ sở cho môn 

02 HK2 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Nhiệt động lực học và Vật lý thống kê. 

* Về kỹ năng:  

- Vận dụng những kiến thức về cấu tạo phân tử của vật chất và 

các nguyên lý nhiệt động lực học để giải quyết các bài toán và giải 

thích các hiện tượng thực tế liên quan. 

- Vận dụng kiến thức vào trong kỹ thuật. 

- Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

- Có hứng thú học tập đối với môn học, yêu thích tìm tòi khoa 

học. 

- Có ý thức học tập tích cực, tự giác, sáng tạo. 

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào trong kỹ thuật, đời 

sống. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Vận dụng các kiến thức đã học để tìm hiểu, sữa chữa, chế tạo các 

máy nhiệt. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập môn Nhiệt động lực 

học và Vật lý thống kê sau này. 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức TNTL &TNKQ 

28.  Điện và từ * Về kiến thức: 

- Thông hiểu các khái niệm cơ bản trong điện trường và từ 

trường. 

- Hiểu được các tính chất và đặc trưng của trường tĩnh điện, vật 

dẫn cân bằng điện, điện môi, sự chuyển động của điện tích trong 

điện trường và từ trường 

- Biết được các hiện tượng điện tử và ion, hiện tượng cảm ứng 

điện từ và các hiện tượng có liên quan trong điện từ trường. 

* Về kỹ năng: 

- Giải được các bài toán về trường tĩnh điện, vật dẫn điện, dòng 

điện không đổi và từ trường. 

03 HK3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức TNTL &TNKQ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Biết cách vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng 

điện và từ trong tự nhiên, khoa học và đời sống. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

 - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Nghiên cứu và làm việc với các thiết bị điện từ. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập học phần Điện động 

lực học. 

29.  Quang học * Về kiến thức: 

- Hiểu được bản chất điện từ của ánh sáng 

- Hiểu và hệ thống lại được các kiến thức cơ bản về quang hình 

học. 

- Hiểu được lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng và vận dụng vào 

các trường hợp: giao thoa, nhiễu xạ, phân cực, tán sắc, tán xạ, hấp 

thụ ánh sáng… và các hiệu ứng quang lượng tử (bức xạ nhiệt, 

quang điện, hiệu ứng Compton…) 

- Biết được cơ sở hoạt động của laser và các hiệu ứng quang học 

phi tuyến … 

* Về kỹ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như 

các bài tập về: quang hình học, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh 

sáng, quang điện… 

- Biết cách vận dụng để giải thích được các hiện tượng về quang 

học trong khoa học và đời sống 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

03 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức TNTL &TNKQ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

khoa học 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy học phần quang học ở các trường đại học, cao đẳng, 

viện nghiên cứu. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập quang học và quang 

phổ học ở mức độ cao hơn. 

30.  Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân 

* Về kiến thức: 

- Các khái niệm, bản chất các mẫu nguyên tử theo lý thuyết cổ 

điển và lượng tử. 

- Các khái niệm, bản chất các hiện tượng trong Vật lý nguyên tử 

và hạt nhân; các mẫu cấu trúc hạt nhân. 

- Bước đầu tìm hiểu về hạt cơ bản, Vật lý năng lượng cao. 

 * Về kỹ năng: 

- Phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

- Kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, sử 

dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện dạy học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Sinh viên nghiêm túc trong học tập, có tinh thần tự giác tìm tòi, 

tổng hợp, phân tích tư liệu cho bài học. Áp dụng lý thuyết vào bài 

tập một cách hiệu quả. 

- Tích cực tham gia thảo luận các câu hỏi và tình huống mà giảng 

viên đưa ra tại lớp hoặc các câu hỏi cần có sự đầu tư ở nhà. 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

03 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức TNTL &TNKQ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đắn. 

 - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng dạy 

môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Giảng dạy Vật lý nguyên tử và hạt nhân ở trường cao đẳng, trung 

cấp chuyên nghiệp, làm việc ở các cơ quan nghiên cứu về vật lý 

hạt nhân, phóng xạ. 

* Chiều hướng phát triển: 

Nghiên cứu sâu hơn về Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Vật lý năng 

lượng cao, hạt cơ bản. 

31.  Dao động và sóng * Về kiến thức: 

Bài giảng giúp cho sinh viên tìm hiểu sâu hơn các kiến thức về 

dao động và sóng mà sinh viên đã được làm quen ở phổ thông. 

Sinh viên có thể hiểu và vận dụng để giải bài tập và giải quyết 

một số vấn đề trong thực tế.  

* Về kỹ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như 

các bài tập về: dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động 

cưỡng bức, sóng cơ học, … 

- Biết cách vận dụng để giải thích được các hiện tượng về dao 

động và sóng trong khoa học và đời sống 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dùng làm công cụ bổ trợ cho công tác nghiên cứu khoa 

02 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức TNTL &TNKQ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học, hoặc học ở bậc cao hơn. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu khoa học, học lên bậc cao hơn. 

32.  Thiên văn học đại 

cương 

* Về kiến thức: 

Hiểu được cấu trúc của vũ trụ, quy luật chuyển động của các thiên 

thể trong vũ trụ, đặc biệt là Trái Đất và các thiên thể trong hệ Mặt 

Trời.  

Hiểu được quy luật thay đổi mùa, cách xây dựng thời gian, lịch; 

cách xác định phương hướng, tọa độ… 

Hiểu được cơ sở của phương pháp thiên văn vật lý và ứng dụng 

phương pháp thiên văn vật lý nghiên cứu quy luật hoạt động, 

thành phần cấu tạo và bản chất vật lý của các thiên thể trong vũ 

trụ, đặc biệt là Trái Đất và các thiên thể trong hệ Mặt Trời. 

Biết được các giả thuyết về sự hình thành và phát triễn của các thiên thể và 

vũ trụ. 

* Về kỹ năng: 

Vận dụng được các lý thuyết, định luật vật lý để giải thích các 

hiện tượng thiên văn phổ biến. 

Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như 

các bài tập. 

Vận dụng được những vấn đề cơ bản của phương pháp thiên văn 

vật lý để nghiên cứu thiên văn học. 

* Về thái độ đạo đức: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, tính cần cù, 

chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có nền tảng để nghiên cứu vật lý thiên văn ở các viện nghiên cứu, 

đài khí tượng…, dạy phần từ vi mô đến vĩ mô ở trường THPT 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập vật lý thiên văn. 

03 HK2 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức TNTL &TNKQ 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

33.  Thí nghiệm vật lý 

đại cương 1 

* Về kiến thức: 

Ôn tập lại một số kiến thức cơ bản nhất trong phần Cơ học và 

Nhiệt học 

* Về kỹ năng: 

- Làm được một số thí nghiệm cơ bản về Cơ học và Nhiệt học 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng đo đạc, kỹ năng xử lý kết 

quả đo 

* Về thái độ đạo đức: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác, kiên trì, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ… 

- Giáo dục lòng yêu nghề, tác phong công nghiệp, yêu thích môn 

vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy thí nghiệm vật lý hoặc làm phòng thiết bị ở các trường 

đại học, cao đẳng, phổ thông… hoặc các công ty về thiết bị. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập vật lý thực nghiệm, đo 

đạc. 

01 HK3 - 30 tiết thực hành tại phòng thí 

nghiệm. 

Điểm học phần bằng trung bình 

cộng điểm các bài thực hành 

(không thi). 

34.  Thí nghiệm vật lý 

đại cương 2 

* Về kiến thức: 

Ôn tập lại một số kiến thức cơ bản nhất trong phần Điện từ học và 

Quang học như: định luật Ohm, dòng điện trong các môi trường – 

định luật Faraday, từ trường, chuyển động của điện tích trong điện 

trường và từ trường, thấu kính, các hiện tượng liên quan đến tính 

chất sóng hạt của ánh sáng… 

* Về kỹ năng: 

Sử dụng được các thiết bị đo điện và quang học, làm được một số 

thí nghiệm cơ bản về Điện từ và Quang học 

Rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng đo đạc, kỹ năng xử lý kết 

quả đo 

01 HK5 - 30 tiết thực hành tại phòng thí 

nghiệm. 

Điểm học phần bằng trung bình 

cộng điểm các bài thực hành 

(không thi). 



318 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về thái độ đạo đức: 

Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác, kiên trì, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ… 

Giáo dục lòng yêu nghề, tác phong công nghiệp, yêu thích môn 

vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy thí nghiệm vật lý hoặc làm phòng thiết bị ở các trường 

đại học, cao đẳng, phổ thông… hoặc các công ty về thiết bị. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập vật lý thực nghiệm, đo 

đạc. 

35.  Điện tử học * Về kiến thức: 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử học: 

Điện trở, tụ điện, cuộn dây, diode, transistor. 

- Phân tích được các sơ đồ mạch điện tử cơ bản: tác dụng linh 

kiện, phân cực, nguyên lí hoạt động và ứng dụng của chúng; ứng 

dụng kỹ thuật điện tử trong các thiết bị đo lường ngành vật lý. 

* Về kỹ năng: 

- Nhận biết các linh kiện điện tử, phân tích các mạch điện tử cơ 

bản: về công dụng các linh kiện trong mạch, nguyên lí hoạt động 

và ứng dụng. 

- Vận dụng kiến thức điện tử học để nhận biết, giải thích hoạt 

động của các mạch điện tử dân dụng phổ biến, thiết bị đo lường 

trong thí nghiệm vật lí. 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích ứng dụng mạch điện tử và khả 

năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Thích thú nghiên cứu về kỹ thuật điện tử học.  

- Xác định được những khó khăn của bản thân trong việc tìm 

hiểu, lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật điện tử để áp dụng vào dạy 

03 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức tự luận. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần Điện tử học liên quan trong môn Công nghệ ở 

các trường phổ thông hoặc cao đẳng, làm việc trong các cơ quan, 

đơn vị, nhà máy, xí nghiệp có liên quan đến điện tử ở mức độ cơ 

bản. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử 

trong đời sống 

36.  Thực hành điện tử * Về kiến thức: 

- Nắm được nguyên tắc an toàn về điện-điện tử; Sử dụng thành 

thạo dụng cụ đo lường vật lí: dao động ký hai chùm tia, Ampe kế, 

vôn kế và các thiết bị khác 

- Khảo sát, phân tích tính chất, nguyên lí, ứng dụng các linh kiện 

điện tử học: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, diode, transistor. 

- Lắp mạch chính xác và phân tích nguyên lí hoạt động của mạch. 

- Hiểu được cách đo thông số mạch và giải thích quan hệ giữa tín 

hiệu đầu ra và đầu vào.  

* Về kỹ năng: 

- Thực hiện kỹ năng lắp ráp mạch điện tử cơ bản, sử dụng thành 

thạo dụng cụ đo. 

- Ứng dụng khảo sát các mạch điện tử cơ bản .  

- Rèn luyện kỹ năng thực hành kỹ thuật, khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Thích thú nghiên cứu về kỹ thuật điện tử.  

- Xác định được những khó khăn của bản thân trong việc tìm 

hiểu, lĩnh hội những kiến thức, thao tác thực hành điện tử để áp 

dụng vào dạy học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần Điện tử học liên quan trong môn Công nghệ ở 

các trường phổ thông hoặc cao đẳng, làm việc trong các cơ quan, 

01 HK4 - 30 tiết thực hành tại phòng thí 

nghiệm. 

- Điểm học phần bằng trung 

bình cộng điểm các bài thực 

hành (không thi). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đơn vị, nhà máy, xí nghiệp có liên quan đến điện tử ở mức độ cơ 

bản. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử 

trong đời sống 

37.  Điện kỹ thuật * Về kiến thức: 

- Hiểu được kết cấu, các đại lượng cơ bản, các chế độ làm việc, 

các định luật vật lý chi phối hoạt động, đặc điểm, tính chất của 

mạch điện xoay chiều. 

- Hiểu, phân tích, tính toán được các đại lượng đặc trưng trong 

mạch điện xoay chiều hình sin một pha và ba pha bằng các 

phương pháp khác nhau. 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lí hoạt động, các phương trình đặc 

trưng và sơ đồ thay thế cho quá trình hoạt động của một số loại 

máy điện như máy biến áp, các loại động cơ điện … 

* Về kỹ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản về mạch điện xoay chiều hình sin 

một pha, ba pha theo nhiều cách khác nhau, các bài tập về máy 

biến áp và động cơ điện. 

- Trên cơ sở các kiến thức đã nắm được, vận dụng để rèn luyện và 

nâng cao kỹ năng thực hành và áp dụng vào thực tế cuộc sống cũng 

như việc học tập, giảng dạy sau này. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học 

* Về thái độ đạo đức: 

- Rèn luyện đức tính cần cù, chịu khó, cẩn thận… và tác phong 

công nghiệp. 

- Giáo dục lòng yêu nghề, yêu lao động sáng tạo. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm về an toàn trong lao động. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần điện xoay chiều ở trường THPT và trường cao 

đẳng, làm việc trong các xưởng máy điện, trạm điện… 

03 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức tự luận. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về kỹ 

thuật điện. 

38.  Thực hành điện kỹ 

thuật 

* Về kiến thức: 

- Biết các nguyên tắc an toàn điện, nguyên tắc đo và cách sử dụng 

các dụng cụ đo điện xoay chiều. 

- Cũng cố lại những kiến thức đã được học trong học phần Kỹ 

thuật điện như: mạch điện sin một pha và ba pha, máy biến áp và 

động cơ điện 

* Về kỹ năng: 

- Thực hiện được các nguyên tắc an toàn điện, xử lí khi có sự cố 

về điện. 

- Sử dụng được các dụng cụ đo điện, tính toán khi đo các đại 

lượng về điện. 

- Lắp đặt, khảo sát và tính toán được các đại lượng đặc trưng 

trong mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha và 3 pha, các chế độ 

làm việc của máy biến áp một pha, động cơ điện một pha và ba 

pha. 

- Rèn luyện kỹ năng đo đạt, kỹ năng thao tác khi làm việc với 

mạng điện và các thiết bị điện. 

* Về thái độ đạo đức: 

- Có ý thức cần cù, chịu khó, cẩn thận khi làm việc với điện và 

các thiết bị điện. 

- Có tinh thần yêu lao động sáng tạo, rèn luyện tác phong công 

nghiệp. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy thực hành về điện xoay chiều hoặc công nghệ (kỹ 

thuật điện) ở trường cao đẳng, phổ thông. Làm việc trong các 

xưởng điện, nhà máy… 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập, thực hành về kỹ thuật 

01 HK5 - 30 tiết thực hành tại phòng thí 

nghiệm. 

- Điểm học phần bằng trung 

bình cộng điểm các bài thực 

hành (không thi). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

điện. 

39.  Lịch sử vật lý * Về kiến thức: 

Học phần giúp sinh viên hiểu được những vấn đề về: 

- Những kiến thức về những quy luật chung của sự phát triển vật 

lý học, quá trình hình thành và phát triển của các tư tưởng vật lý, 

lý thuyết vật lý, phương pháp vật lý chủ yếu, về mối quan hệ giữa 

vật lý học và kỹ thuật sản xuất qua các thời đại. 

- Cuộc đời và sự nghiệp của một số nhà Vật lý học tiêu biểu. 

- Hình thành thế giới quan Vật lý, nắm được con đường hình 

thành và phát triển của Vật lý học. 

* Về kỹ năng: 

- Phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức. 

- Kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, sử 

dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện dạy học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Sinh viên nghiêm túc trong học tập, có tinh thần tự giác tìm tòi, 

tổng hợp, phân tích tư liệu cho bài học. Áp dụng lý thuyết vào bài 

tập một cách hiệu quả. 

- Tích cực tham gia thảo luận các câu hỏi và tình huống mà giảng 

viên đưa ra tại lớp hoặc các câu hỏi cần có sự đầu tư ở nhà. 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng dạy 

môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần cơ học ở các trường phổ thông hoặc cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về Lịch sử 

Vật lý học. 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

40.  Phương pháp toán 

lý 

* Về kiến thức: 

Học phần này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên phương 

pháp giải những phương trình vật lý toán cơ bản (các phương 

03 HK3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trình đạo hàm riêng cấp 2 như phương trình loại hypecbolic, 

phương trình loại parabolic, phương trình loại elliptic) mà chúng 

xuất hiện khi mô tả các quá trình vật lý khác nhau (như hiện tượng 

dao động, truyền sóng, truyền nhiệt, khuếch tán hay thế của các 

trường vật lý). Bên cạnh đó sinh viên cũng được trang bị các kiến 

thức về giải tích vector, các hàm đặc biệt như các đa thức trực 

giao, hàm gamma, hàm trụ, hàm cầu, hàm siêu bội… mà cần thiết 

khi tìm nghiệm của các phương trình toán lý. 

* Về kỹ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung như: 

các bài tập về trường, phương trình hypecbolic, phương trình 

parabolic, phương trình elliptic… 

- Biết cách vận dụng được vào các vấn đề trong vật lý khi cần 

thiết. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác. 

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ... 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy vật lý toán ở các trường cao đẳng, làm việc tại các 

viện hoặc trung tâm nghiên cứu về vật lý lý thuyết và vật lý toán. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập vật lý lý thuyết và vật 

lý toán ở mức độ cao hơn. 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

41.  Cơ học lý thuyết * Về kiến thức: 

Học phần cơ học lý thuyết giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn học 

phần cơ học, cụ thể như: 

- Xuất phát từ các định luật thực nghiệm của Newton, cùng với 

nguyên lý tương đối và nguyên lý đối xứng của không gian và 

thời gian tìm ra toàn bộ hệ thống các kiến thức cơ bản của cơ học 

02 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cổ điển. Thiết lập được biểu thức của các định lý, định luật bảo 

toàn và ứng dụng của chúng vào bài toán hai vật, bài toán tán xạ. 

- Hiểu cơ bản về cơ học giải tích. Từ nguyên lý D’Alembert xây 

dựng được phương trình Lagrange và từ biến phân Hamilton xây 

dựng phương trình Hamilton. Vận dụng các phương trình 

Lagrange, Hamilton để nghiên cứu các hệ dao động bé và chuyển 

động của vật rắn. 

* Về kỹ năng: 

- Ứng dụng cơ học cổ điển giải được các bài toán về chuyển động 

cơ hệ phức tạp. Dựa vào các phương trình Lagrange, các phương 

trình Hamilton-Jacobi của cơ sở cơ học giải tích để làm toán đặc 

biệt khảo sát hệ dao động bé và vật rắn. 

- Biết cách vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng 

cơ học trong tự nhiên, trong khoa học và đời sống 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng dạy 

môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Bổ sung kiến thức để giảng dạy tốt hơn phần cơ học ở các trường 

phổ thông hoặc cao đẳng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu sau này. 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

42.  Nhiệt động lực học * Về kiến thức: 

- Sinh viên nắm được những kiến thức căn bản về nhiệt động lực 

học. 

- Mở rộng thêm các kiến thức đã được học ở phần Nhiệt học. 

* Về kĩ năng: 

- Sử dụng kiến thức đã học để giải thích một số kết quả thực 

02 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nghiệm, các hiện tượng trong tự nhiên. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác. 

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dùng làm công cụ bổ trợ cho công tác nghiên cứu khoa 

học, hoặc học ở bậc cao hơn. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu khoa học, học lên bậc cao hơn. 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

43.  Vật lý thống kê * Về kiến thức: 

- Sinh viên nắm được những kiến thức căn bản của lí thuyết xác 

suất sẽ được áp dụng trong việc nghiên cứu hệ. 

- Nghiên cứu các vấn đề về vật lý thống kê (trong đó tập trung 

vào việc nghiên cứu các hệ vật lý nằm trong trạng thái cân bằng 

nhiệt động). 

* Về kĩ năng: 

- Sử dụng kiến thức đã học để giải thích một số kết quả thực 

nghiệm, các hiện tượng trong tự nhiên. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác. 

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỷ mỷ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dùng làm công cụ bổ trợ cho công tác nghiên cứu khoa 

học, hoặc học ở bậc cao hơn. 

03 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu khoa học, học lên bậc cao hơn. 

44.  Điện động lực học * Về kiến thức: 

- Viết  và hiểu được ý nghĩa các phương trình Maxwell. 

- Hiểu được các đặc trưng của tĩnh điện trường, từ trường dừng, 

trường chuẩn dừng và trường sóng điện từ. 

- Hiểu được thuyết electron (cổ điển), khái niệm và các đặc tính 

của điện môi, từ môi và vật dẫn. 

- Biết được mối quan hệ giữa điện động lực học vĩ mô và thuyết 

electron. 

- Nêu được những tiên đề của thuyết tương đối Einstein. 

- Viết được các công thức của phép biến đổi Mincowski (bốn 

chiều). 

- Hiểu được các khái niệm về động học tương đối tính, động lực 

học tương đối tính và điện động lực học tương đối tính. 

* Về kỹ năng: 

- Vận dụng các phương trình Maxwell để giải quyết các bài toán.  

- Trình bày được thuyết electron. 

- Giải được các bài tập liên quan đến thuyết tương đối Einstein. 

- Phân biệt được động học tương đối tính, động lực học tương đối 

tính và điện động lực học tương đối tính. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán, tính sáng tạo và khả năng tư duy 

khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

 - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Hiểu và làm việc hiệu quả với các thiết bị điện từ. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên 

03 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

ngành vật lý lý thuyết. 

 

45.  Cơ học lượng tử * Về kiến thức: 

- Hiểu được các khái niệm về toán tử. Viết được dạng của các 

toán tử tương ứng với các bất biến động lực trong Vật lí. 

- Nêu được các tiên đề của CHLT 

- Viết được phương trình Schrodinger cho một số loại hố thế 

* Về kĩ năng: 

- Vận dụng cơ sở toán tử để giải quyết các bài toán về toán tử, 

phương trình hàm riêng, trị riêng. 

- Giải được phương trình Schrodinger, tìm hàm riêng và trị riêng 

tương ứng. 

- Giải thích được hiện tượng phân rã hạt nhân.  

- Giải được các bài tập về các toán tử momen động lượng, momen 

cơ và momen từ, các lượng tử số. 

- Giải thích được quang phổ của nguyên tử Hydro 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Làm việc tại các viện nghiên cứu. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên 

ngành vật lý lý thuyết. 

03 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

46.  Vật lý chất rắn * Về kiến thức: 

Học phần Vật lý chất rắn giúp sinh viên hiểu được những vấn đề 

cơ bản về chất rắn như: cấu trúc và các liên kết trong chất rắn, dao 

động của mạng tinh thể, tính chất cơ, nhiệt, dẫn điện và tính chất 

từ của chất rắn, lý thuyết vùng năng lượng, năng lượng của 

electron trong tinh thể chất rắn, khí electron trong kim loại, chất 

bán dẫn, các hiện tượng tiếp xúc, nhiệt điện, điện từ và siêu dẫn 

của chất rắn. 

* Về kỹ năng: 

- Giải được các bài toán về cấu trúc tinh thể, dao động mạng, xác 

định vùng năng lượng và các tính chất của vật rắn. 

- Biết cách mô tả cấu trúc tinh thể và vận dụng lý thuyết để giải 

thích được các hiện tượng liên quan đến các tính chất của vật rắn 

trong tự nhiên, khoa học và đời sống 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng dạy 

môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể giảng dạy phần vật lý chất rắn ở các trường cao đẳng hoặc 

làm việc tại các trung tâm, viện, phòng thí nghiệm nghiên cứu về 

chất rắn. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên 

ngành Vật lý chất rắn sau này. 

03 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

47.  Kỹ thuật số * Về kiến thức: 

Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật số, các vi mạch tích hợp và bộ 

03 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nhớ bán dẫn  

* Về kỹ năng: 

 Có thể thực hành tính toán và thiết kế các mạch số đơn 

giản cũng như các vi mạch tổ hợp, vi mạch tích hợp. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

 - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng dạy 

môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần điện tử, kỹ thuật số ở trường cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp hoặc làm việc tại các công ty, trạm điện tử, viễn 

thông. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập về lĩnh vực điện tử, 

viễn thông. 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

48.  Kỹ thuật mạch 

điện tử 1 

* Về kiến thức: 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về phân tích mạch điện tử. 

 - Phân tích được các sơ đồ mạch điện tử cơ bản: tầng 

khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor, tầng khuếch đại công 

suất. 

* Về kĩ năng: 

- Nhận biết hoạt động của các mạch điện tử cơ bản: nguyên lí 

hoạt động và ứng dụng. 

 - Vận dụng kiến thức để nhận biết, giải thích hoạt động 

của các mạch điện tử dân dụng phổ biến, thiết bị đo lường trong 

thí nghiệm vật lí. 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích ứng dụng mạch điện tử và khả 

năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

02 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Thích thú nghiên cứu về kỹ thuật mạch điện tử.  

 - Xác định được những khó khăn của bản thân trong việc 

tìm hiểu, lĩnh hội những kiến thức kĩ thuật điện tử để áp dụng vào 

dạy học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Ứng dụng các kiến thức môn học này để phân tích các mạch điện 

tử dân dụng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử trong đời 

sống. 

49.  Cấu trúc máy tính - Về kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về 

kiến trúc máy tính thông dụng bao gồm kiến trúc chung, kiến trúc 

CPU và các thành phần CPU, phân cấp bộ nhớ và chế độ địa chỉ, 

kiến trúc và tổ chức thông tin trên đĩa.  

- Về kỹ năng: cung cấp những phương pháp và kỹ năng lập trình, 

kỹ năng tính toán, phân tích đánh giá một hệ thống máy tính. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp : giúp SV có tình yêu và 

niềm say mê nghiên cứu các thiết bị điện tử, công nghệ sản xuất 

CPU. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực phần cứng, các công việc 

mang tính kỹ thuật phần cứng. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn lập 

trình hệ thống nhúng, thực hành  với các thiết bị điện tử. 

02 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

50.  Kỹ thuật vi xử lý * Về kiến thức: 

Cung cấp một cách hệ thống các nội dung phân tích, thiết kế và 

tổng hợp các hệ xử lý thông minh dựa trên nguyên tắc làm việc 

của các bộ vi xử lý 8, 16, 32 bit. 

* Về kĩ năng: 

 Cung cấp kỹ năng thiết kế các hệ Vi xử lý chuyên dụng 

phục vụ cho các nhiệm vụ kỹ thuật khác nhau. 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Nâng cao tính tích cực trong học và tự học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy về điện tử ở các trường phổ thông hoặc cao đẳng, làm 

việc trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp có liên quan 

điện tử, tín hiệu số. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập sau này. 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

51.  Thực tập cơ sở * Kiến thức:  

Sinh viên biết được môi trường làm việc thực tế, nguyên tắc hoạt 

động, cấu tạo của một số loại máy móc kỹ thuật tại nơi làm việc. 

* Kỹ năng:  

Có kỹ năng lên kế hoạch, sắp xếp và thực hiện công việc trong 

môi trường thực tế.  

* Thái độ: 

Có thái độ nghiêm túc với công việc tương lai. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể thực hành và làm việc trực tiếp tại môi trường làm việc cụ 

thể 

* Chiều hướng phát triển: 

Là cơ sở để tiếp tục thực tập chuyên đề và làm việc sau này. 

 

02 HK7 60 tiết thực hành tại phòng thí 

nghiệm hoặc đi thực tế tại địa 

phương, tại các cơ sở nghề có 

liên quan ngành nghề. 

Bài thi là một bài tiểu luận do 

sinh viên báo cáo lại quá trình 

được đi thực tế tại cơ sở nghề 

hoặc phòng thí nghiệm. 

52.  Mạng viễn thông 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Các dịch vụ viễn thông và các vấn đề về chất lượng dịch vụ; các 

thành phần cơ bản của mạng viễn thông; nguyên lí chung của các 

kỹ thuật truyền dẫn và chuyển mạch; vai trò và ý nghĩa của các 

vấn đề báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông. 

* Về kỹ năng: 

Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu lý thuyết về các mạng 

viễn thông. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

02 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần ở các trường cao đẳng, làm việc trong ngành 

viễn thông. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập về điện tử, viễn thông. 

nghiệm khách quan). 

53.  Cấu trúc phổ 

nguyên tử 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Giúp sinh viên hiểu và giải thích được đặc điểm cấu trúc phổ 

nguyên tử (của các nguyên tố hoá trị I và hoá trị II) cũng như các 

hiệu ứng liên quan đến cường độ, sự mở rộng của các vạch quang 

phổ… 

* Về kỹ năng: 

- Giải thích, tính toán được các mức năng lượng cũng như đặc 

điểm của các vạch phổ của một số nguyên tử, ion điển hình.  

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong của 

một cán bộ làm công tác nghiên cứu. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy những vấn đề liên quan đến quang – quang phổ ở các 

trường cao đẳng, làm việc tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu 

về quang phổ. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về quang 

phổ. 

02 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan).  

54.  Vật lý laser 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Học phần vật lý laser giúp sinh viên hiểu được những vấn đề liên 

quan đến laser như: thông hiểu các khái niệm cơ bản về động lực 

học laser, các tính chất của laser, các điều kiện và chế độ làm 

việc, các đặc trưng vật lý của buồng cộng hưởng quang học, sự 

02 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hoạt động liên tục và xung của laser cùng những hướng ứng dụng 

của laser. 

* Về kỹ năng: 

- Giải được các bài toán về laser, biểu diễn được các mô hình thực 

nghiệm về một số loại laser và biết cách vận hành các nguyên tắc 

trong sơ đồ thực nghiệm trong ứng dụng laser. 

- Biết cách vận dụng lý thuyết để giải thích được các hiện tượng 

ứng dụng laser trong khoa học và đời sống 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

 - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc giảng dạy 

môn học vật lý. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Bổ sung kiến thức để giảng dạy phần quang học ở các trường phổ 

thông hoặc cao đẳng sau khi học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu chuyên 

ngành Quang học sau này. 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

55.  Vật lý hệ thấp 

chiều 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên ngành Vật lý các khái niệm cơ bản ban đầu 

về các hệ thấp chiều trong chất rắn làm nền tảng cho các nghiên 

cứu sâu hơn về công nghệ và lý thuyết các hệ thấp chiều. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học của Cơ học 

lượng tử và lý thuyết Chất rắn để nghiên cứu các các bán dẫn thấp 

chiều có cấu trúc nanô 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

02 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích nghiên cứu khoa học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dùng làm công cụ bổ trợ cho công tác nghiên cứu khoa 

học, hoặc học ở bậc cao hơn. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu khoa học, học lên bậc cao hơn. 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

56.  Thông tin di động 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản của hệ thống thông tin 

di động thê hệ 3 và các thế hệ sau đó. 

* Về kỹ năng: 

Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu lý thuyết, hệ thống di 

động và quang. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích công việc sau này. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy phần cơ học ở các trường cao đẳng, làm việc trong các 

công ty viễn thông. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên ngành điện tử, 

viễn thông. 

02 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

57.  Ngôn ngữ giải tích 

Mathematica 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

- Học phần này nhằm giúp cho sinh viên nắm được những kỹ 

năng cơ bản cũng như phương pháp lập trình của phần mềm - 

ngôn ngữ giải tích Mathematica để có thể sử dụng nó trong việc 

giải quyết các bài toán của vật lý. 

02 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng sử dụng phần mềm mathematica để giải 

các bài toán vật lý cơ bản. 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích nghiên cứu khoa học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dùng làm công cụ bổ trợ cho công tác nghiên cứu khoa 

học, hoặc học ở bậc cao hơn. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu khoa học, học lên bậc cao hơn. 

 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

58.  Cấu trúc phổ phân 

tử 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dạng 

chuyển động trong phân tử, về cấu trúc của hệ thống các mức 

năng lượng (quay, dao động, điện tử) trong phân tử. Trên cơ sở đó 

hiểu biết về cấu trúc phổ của các phân tử vật chất. 

* Về kỹ năng: 

- Giải thích, tính toán được các mức năng lượng cũng như đặc 

điểm của các vạch phổ phân tử như phổ dao động, phổ quay...  

- Dựa vào các thiết bị chuyên ngành có thể đo đạc, kiểm tra phổ 

trên thực tế. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong của 

một cán bộ làm công tác nghiên cứu. 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy những vấn đề liên quan đến quang – quang phổ ở các 

trường cao đẳng, làm việc tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu 

về quang phổ. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về quang 

phổ. 

59.  Vật lý phát quang 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên hiểu và giải thích được cơ chế của quá trình hấp thụ 

và bức xạ năng lượng của vật chất nói chung, sự phát quang của 

vật chất nói riêng khi chịu một tác nhân kích thích nào đó.  

- Biết được các loại vật liệu phát quang thông dụng nhất, hiểu 

được cơ chế phát quang trong các loại vật liệu phát quang khác 

nhau; phương pháp điều chế và các ứng dụng của chúng trong các 

lĩnh vực chiếu sáng, chế tạo màn hình, y tế ... 

* Về kỹ năng: 

- Phân biệt được các loại vật liệu phát quang và đặc điểm của 

từng loại. Giải thích được cơ chế phát quang của các loại vật liệu.  

- Biết cách chế tạo được một số loại vật liệu phát quang thường 

gặp.  

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong của 

một cán bộ làm công tác nghiên cứu. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy những vấn đề liên quan đến quang – quang phổ ở các 

trường cao đẳng, làm việc tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu 

về quang phổ. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về quang 

phổ. 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

60.  Vật lý linh kiện và 

sensor 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Sinh viên hiểu được nguyên tắc hoạt động, cấu trúc, các thông số, 

các đặc tính kỹ thuật… của các linh kiên điện tử sử dụng trong 

mạch điện tử và trong các thiết bị đo các đại lượng không điện. 

* Về kỹ năng: 

 Chọn và sử dụng được các linh kiện trong các mạch điện 

tử một cách thích hợp để có thể kết hợp với các môn đã học thiết 

kế được các mạch đo các đại lượng không điện. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Cẩn thận, tỷ mỉ, khoa học. Có hứng thú, yêu thích kỹ thuật điện 

tử. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy về linh kiện điện tử ở các trường phổ thông hoặc cao 

đẳng, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp có 

liên quan đến linh kiện điện tử, cảm biến… 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để ứng dụng phân tích trong kỹ thuật điện tử. 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 

61.  Xử lý tín hiệu số 

(HP tự chọn) 

* Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên các phương pháp xử lý tín hiệu bằng 

phương pháp số, phân tích hệ thống và tín hiệu số trên miền thời 

gian và miền tần số, thiết kế mạch lọc số hữu hạn và vô hạn. 

* Về kĩ năng: 

Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị, SV có điều kiện 

hơn khi hội nhập với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh 

trong thực tế cuộc sống, trong các công ty, xí nghiệp,… Từ đó, 

hình thành kỹ năng phát triển nghề nghiệp. 

Trên cơ sở các kiến thức cơ bản của môn học này, SV sẽ tiếp cận 

các vấn đề hiện đại, đồng thời liên hệ với thực tế kỹ thuật, từ đó 

giúp SV nắm vững được những vấn đề cốt lõi của xử lý tín hiệu 

bằng phương pháp số, tăng cường khả năng giải quyết các vấn đề 

kỹ thuật trong thực tế. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Nâng cao tính tích cực trong học và tự học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy về điện tử ở các trường phổ thông hoặc cao đẳng, làm 

việc trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp có liên quan 

điện tử, tín hiệu. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập sau này. 

62.  Ngoại ngữ chuyên 

ngành vật lý 
* Về kiến thức: 

- Biết được một số khái niệm chuyên ngành Vật lý trong tiếng 

Anh. 

- Đọc và hiểu được tài liệu Vật lý bằng tiếng Anh 

* Về kĩ năng: 

 - Dịch Anh - Việt, Việt - Anh các tài liệu vật lý. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

          - Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích môn học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có kỹ năng đọc, hiểu tài liệu Vật Lý bằng tiếng Anh. 

* Chiều hướng phát triển: 

Tiếp tục nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng Anh. 

02 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận và trắc 

nghiệm khách quan). 

63.  Thực tập chuyên 

đề 

* Kiến thức:  

- Biết làm việc trong môi trường thực tế. 

- Biết nghiên cứu, xây dựng sản phẩm phục vụ cho mục đích khoa 

học hoặc đời sống. 

* Kỹ năng; 

- Biết và vận dụng qui trình lập kế hoạch, sắp xếp công việc, quản 

lý thời gian và nguồn nhân lực. 

06 HK8 - 8 tuần thực tập liên tục tại cơ 

sở đào tạo nghề hoặc cơ sở kinh 

doanh. 

- Điểm thi là bài Báo cáo công 

việc tại cơ sở thực tập 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Biết tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp, khai thác thông tin. 

- Có kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tế. 

- Có kỹ năng viết và trình bày báo cáo. 

* Thái độ: 

Nghiêm túc trong công việc, đúng giờ, kỷ luật cao. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Làm việc tại chính cơ sở đi thực tập và các công ty, xí nghiệp có 

công việc tương ứng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Có cơ hội phát triển bản thân cho nghề nghiệp tương lai. 

64.  Khóa luận tốt 

nghiệp (hoặc các 

học phần thay thế 

KLTN) 

Khóa luận cuối khóa dành cho các sinh viên đủ điều kiện/ thi các 

học phần thay thế 

- Sinh viên đi sâu nghiên cứu một số lĩnh vực của ngành học. 

- Cơ sở, tiền đề để sinh viên tiếp cận và thực hiện hoạt động 

NCKH. 

- Đáp ứng được yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 

- Phát huy được năng lực tự học tập, tự nghiên cứu trong sinh 

viên. 

07 HK8 - Sinh viên tiến hành bảo vệ đề 

cương chi tiết từ đầu năm học. 

- Sinh viên thực hiện NCKH 

với đề tài đã chọn trong cả năm 

học. 

- Sinh viên báo cáo kết quả đề 

tài đã thực hiện trước 02 CB 

chấm. 

65.  Vật lý bán dẫn * Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên ngành Vật lý những kiến thức cơ bản nhất 

về cấu trúc, tính chất, các hiện tượng trong chất bán dẫn nhằm làm 

cơ sở để hiểu biết về linh kiện và dụng cụ bán dẫn. 

* Về kỹ năng: 

- Giải được các bài tập cơ bản tương ứng với từng nội dung  

- Thao tác thực nghiệm kiểm chứng một số hiệu ứng trong chất 

bán dẫn. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ... 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

03 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận và trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Có thể dạy những vấn đề liên quan đến vật lý bán dẫn ở các 

trường cao đẳng, làm việc tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu 

về vật lý bán dẫn. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về lý 

thuyết bán dẫn. 

66.  Kỹ thuật mạch 

điện tử 2 (học phần 

thay thế KLTN) 

* Về kiến thức: 

- Phân tích và tính toán các thông số của mạch điện ứng dụng. 

 * Về kĩ năng: 

- Nhận biết hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng trên cơ sở 

tính toán. 

 - Vận dụng kiến thức để nhận biết, giải thích hoạt động 

của các mạch điện tử dân dụng phổ biến, thiết bị đo lường trong 

thí nghiệm vật lí. 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích ứng dụng mạch điện tử và khả 

năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Thích thú nghiên cứu về kỹ thuật mạch điện tử.  

 - Xác định được những khó khăn của bản thân trong việc 

tìm hiểu, lĩnh hội những kiến thức kĩ thuật điện tử để áp dụng vào 

dạy học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Ứng dụng các kiến thức môn học này để phân tích các mạch điện 

tử dân dụng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử trong đời 

sống. 

02 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận và trắc 

nghiệm khách quan). 

67.  Vật lý nano và ứng 

dụng (học phần 

thay thế KLTN) 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên nắm được những kiến thức về cấu trúc nanô, công 

nghệ nanô, cơ sở khoa học của công nghệ nanô 

- Cách chế tạo các vật liệu nanô 

02 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Ứng dụng của các vật liệu nanô 

* Về kỹ năng: 

- Nắm được các vật liệu nanô được sử dụng hiện nay 

- Hiểu được bản chất hoạt động của các vật liệu nanô 

- Rèn luyện óc sáng tạo và kỹ năng tư duy 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ... 

- Có thế giới quan khoa học đúng đắn. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Cập nhật những kiến thức mới, hiện đại, cơ sở để nghiên cứu 

khoa học chuyên sâu. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để nghiên cứu và học ở các bậc cao hơn. 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận và trắc 

nghiệm khách quan). 

68.  Thiết bị và phương 

pháp phân tích 

quang phổ (học 

phần thay thế 

KLTN) 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được cấu tạo và giải thích được nguyên lý hoạt 

động, cách sử dụng của từng bộ phận cấu thành hệ đo quang phổ 

thông dụng, bao gồm hệ đo phổ hấp thụ, phổ phát quang, phổ tán 

xạ Raman.  

- Sinh viên hiểu được cơ sở và ứng dụng của các phép phân tích 

quang phổ như phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử 

(AAS), phương pháp phân tích phổ hấp thụ phân tử, phương pháp 

phân tích phổ huỳnh quang… cũng như kỹ thuật của các phương 

pháp phân tích này. 

* Về kỹ năng: 

- Vận hành được từng bộ phận cấu thành hệ đo cũng như toàn hệ 

đo để thực hiện được phép đo phổ hấp thụ, phát quang, tán xạ theo 

yêu cầu thực tiễn nghiên cứu và ứng dụng quang phổ.  

- Ghép nối được các bộ phận với nhau và sửa chữa những hỏng 

hóc thông thường của hệ đo.  

- Dựa vào các phép đo quang phổ có thể phân tích để rút ra được 

02 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận và trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đặc điểm, cấu trúc, thành phần của vật liệu.  

- Dựa vào các thiết bị chuyên ngành có thể đo đạc, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của các linh kiện trên thực tế. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện cách làm việc khoa học, có kế hoạch, nhanh nhạy, 

chính xác  

- Rèn luyện tính cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong của 

một cán bộ làm công tác nghiên cứu. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dạy những vấn đề liên quan đến quang – quang phổ ở các 

trường cao đẳng, làm việc tại các viện hoặc trung tâm nghiên cứu 

về quang phổ. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên sâu về quang 

phổ. 

69.  Mô phỏng các bài 

toán vật lý (học 

phần thay thế 

KLTN) 

* Về kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về mô phỏng và mô hình trên 

máy tính 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về các phần mềm dùng trong 

vật lý 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để mô 

phỏng các bài toán cũng như các quá trình vật lý 

- Rèn luyện kỹ năng giải toán và khả năng nghiên cứu khoa học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Góp phần xây dựng hứng thú, yêu thích nghiên cứu khoa học. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể dùng làm công cụ bổ trợ cho công tác nghiên cứu khoa 

học, hoặc học ở bậc cao hơn. 

02 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức thực hành trên máy 

tính 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu khoa học, học lên bậc cao hơn. 

 

10. NGÀNH ĐH VIỆT NAM HỌC 

 

1 Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

 - Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 

phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và ý 

thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN;  

        - Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào 

sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. 

 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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Số 
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viên 

2 Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

          - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công 

tác quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp 

sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên 

cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam. 

          - Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, 

nhân phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh 

phi truyền thống. 

         - Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến 

lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

         - Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực 

tiễn.  

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

3 Học phần III: Quân 

sự chung 

  Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, 

củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo 

vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ 

đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội 

nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa hình quân 

sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công 

nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

{30} HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  
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           Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh 

hoạt các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học 

tập, chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, 

phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

 

4 Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

        b) Yêu cầu: 

         - Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật. 

         - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật 

quân sự cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, 

biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự 

vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: TH bắn súng 

5 Giáo dục thể chất 1 Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên biết 

được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa chấn 

thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong rèn 

luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách giữ 

vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập luyện.   

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 
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+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6 Giáo dục thể chất 2 Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế cơ 

bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát triển 

chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số môn như 

: Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ bản của 

xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), để rèn 

luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn luyện ý 

chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người tập. 

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7 Giáo dục thể chất 3 -Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8 Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 

tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 
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+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

9 Triết học Mác-

Lênin 

1.Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

 - Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

          Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề 

nghiệp trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn 

những suy nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai 

trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

 

3 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

10 Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 
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kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

11 Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

12 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý luận 

và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

13 Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

14 Pháp luật đại 

cương 

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản 

02 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

- Kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của gia 

đình và xã hội.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giáo dục cho sinh viên ý thức 

tôn trọng, tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật. 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Điểm TB các bài kiểm tra :  

+ Bài thi : hệ số 6 

 

15 Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

 - Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, mệnh đề quan hệ, thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp 

diễn, tương lai gần, tương lai đơn, hiện tại hoàn thành; từ nối; 

cách đặt câu hỏi với trợ động từ, giới từ chỉ nơi chốn, thời gian; 

cụm động từ. Ngoài ra, sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan 

các chủ đề văn hóa - xã hội thông qua qua các bài đọc hiểu và 

phần từ vựng ở mỗi bài đọc.  

- Về kĩ năng: Giúp sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết cơ bản để có thể sử dụng Tiếng Anh trong 

giao tiếp hằng ngày. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại ngắn và 

dài vừa gồm các nội dung thói quen hằng ngày, thông tin cá nhân, 

hoạt động giải trí, các thông tin liên quan đến ngày, giờ thông qua 

các dạng nghe - trả lời câu hỏi, nghe - thảo luận, nghe và đánh giá 

đúng, sai (True/False), nghe - điền từ. 

+ Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như nói về bản thân, gia đình, sở thích, những sự kiện đã từng 

diễn ra và những dự định tương lai.  

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

03 HK1 - Dự lớp: 45 tiết  

- Đánh giá:  

+Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 

02 bài * 3 

+ Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

+ Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và tiêu đề. 

+ Viết: Sinh viên có thể viết các đoạn ngắn về bản thân, gia đình, 

những việc đã từng xảy ra, những sự kiện đáng nhớ, những dự 

định tương lai và viết thư với những nội dung đơn giản, ngắn gọn.  

    - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niềm 

đam mê với việc học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

    - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm 

việc ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh cơ bản. 

   - Chiều hướng phát triển: Có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

16 Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm được cách sử dụng so sánh hơn, so 

sánh bằng, so sánh nhất, cách dùng của một số động từ như  have 

to, must, might, should …, giới từ, bổ ngữ, câu điều kiện. Ngoài 

ra, sinh viên được cung cấp kiến thức về từ vựng, chủ đề, kiến 

thức chung và kiến thức văn hóa xã hội có liên quan để hổ trợ 

nghe hiểu, đọc, viết, nói.  

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc hiểu, 

nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử dụng 

ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu các hội thoại đơn giản trong 

các tình huống giao tiếp mang tính nghi lễ hoặc thông thường như 

các hoạt động thường ngày, các dự định, cách ứng xử ở các bữa 

tiệc, các luật về trò chơi, các buổi biểu diễn nghệ thuật, các thông 

tin chuyên ngành y khoa, nghe kể chuyện thông qua các dạng 

nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

(True/False), nghe - chọn câu trả lời đúng. 

+Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề đơn giản 

như so sánh cách dùng quỹ thời gian giữa năm này với năm khác, 

những điều thích và không thích, những dự định, tính cách con 

người, những mơ ước, những chi phí trong một tháng học, những 

quyết định trước nhiều sự việc cần chọn lựa, những điều nên và 

02 HK2 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

không nên làm. 

 + Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 150 - 300 

từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng bài đọc 

trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và câu hỏi, đọc - chọn 

câu trả lời. 

+ Viết: Sinh viên có thể miêu tả nơi sống, phong cảnh, viết thư 

hỏi thông tin về một vấn đề, viết những lời khuyên cho các tình 

huống khác nhau. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niềm đam 

mê với việc học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm việc ở 

các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển:  Có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

17 Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm vững cách sử dụng thì hiện tại 

hoàn thành với for và since, phân biệt thì hiện tại hoàn thành với 

thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, câu bị động, lời nói gián 

tiếp, cách dùng của động từ used to, something, anything, nothing, 

too, not enough, cấu trúc so/neither + trợ động từ. Ngoài ra, sinh 

viên được cung cấp thêm vốn từ vựng như trạng từ, cụm động từ, 

tính từ tận cùng bằng –ed và –ing…liên quan các chủ đề văn hóa - 

xã hội thông qua qua các bài đọc hiểu, nghe hiểu và phần từ vựng 

ở mỗi bài đọc. 

- Về kỹ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể 

+ Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại ngắn và 

dài gồm các nội dung nói về nỗi sợ, các sự kiện, các chương trình 

văn hoá, các vấn đề ở học đường, các phát minh thông qua các 

dạng nghe - điền từ, nghe - sắp xếp, nghe và đánh giá đúng, sai 

02 HK3 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

(True/False), nghe - đoán nội dung. 

+ Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề như 

những thói quen trong quá khứ, tần suất làm việc cho mỗi công 

việc thường ngày, những điều phải thực hiện trong cuộc sống và 

những khả năng của bản thân trong các lĩnh vực khác nhau. 

+ Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn có độ dài dài hơn 

so với các bài đọc ở chương trình Ngoại ngữ 1 và 2 thông qua các 

dạng bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - trả lời câu hỏi, 

đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - đoán từ.  

- Viết: Sinh viên có thể viết về những thói quen trong quá khứ, 

khả năng của bản thân, những điều phải làm và không được làm. 

Ngoài ra, sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có thể viết các 

đoạn văn ngắn hoặc các bài luận có độ dài tương đối về các vấn 

đề văn hóa, xã hội. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niềm đam 

mê với việc học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm việc ở 

các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

18 Tin học căn bản - Về kiến thức: trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông.  

- Về kĩ năng: Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần 

vào việc quản lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và 

trao đổi thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha 

trình diễn.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp người học hiểu biết và 

có thái độ đúng đắn về vị trí vai trò của máy vi tính, công nghệ 

thông tin trong công việc cá nhân và xã hội. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: kiến thức và kỹ 

năng đượ trang bị bởi học phần là công cụ, phương tiện rất cần 

03 HK1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập. 

- Điểm Chuyên cần, thái độ học 

tập: hệ số 1 

- Điểm trung bình các bài kiểm 

tra giữa k: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thiết và hữu hiệu cho mọi người trong mọi công việc trong xã hội 

hiện nay. 

- Chiều hướng phát triển: có tính nền tảng để nâng cao khả năng 

nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ thông tin. 

19 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong Việt 

Nam học 

* Mục tiêu về mặt kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về công tác nghiên cứu 

khoa học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc 

lôgic của một công trình khoa học. 

* Mục tiêu về mặt kỹ năng 

Học phần cũng giúp sinh viên nắm vững được các thao tác nghiên 

cứu khoa học, biết xây dựng, chứng minh và trình bày các luận 

điểm khoa học. Qua đó, sinh viên có thể nắm được phương pháp 

trình bày một báo cáo khoa học, viết được một tiểu luận khoa học 

và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc 

học tập. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có tinh thần ưa thích về nghiên cứu khoa học, khám phá thế giới 

tri thức 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

  Tích hợp kiến thức chuyên ngành trong các công việc như 

nghiên cứu, hướng dẫn viên, văn hóa… 

* Chiều hướng phát triển: 

  Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu phục vụ công việc sau này. 

2 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần - làm tiểu 

luận: 1 cột điểm hệ số 6 

- Các bài kiểm tra có thể dựa 

trên bài tập thảo luận, báo cáo 

chuyên đề 

20 Xã hội học đại 

cương 

 * Kiến thức:  

Hiểu được sự tương tác giữa con người và xã hội. Nắm bắt và 

thực hiện được cách thức tiến hành điều tra xã hội học. Hiểu được 

một cách khái quát về vị trí, vai trò của các cá nhân, các nhóm xã 

hội, các thiết chế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp và các giai cấp 

xã hội trong một xã hội tổng thể. Sinh viên phải nắm được những 

kiến thức đại cương về xã hội học như: Sự ra đời, đối tượng của 

môn xã hội học; các phạm trù, khái niệm cơ bản của xã hội học 

02 HK1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm. 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: Hệ số 1. 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: Hệ số 3. 

- Thi hết học phần: Tự luận, hệ 

số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

(Hành động xã hội, vị thế, vai trò xã hội, thiết chế xã hội, kiểm 

soát xã hội, phát triển xã hội...) và nắm được cơ bản về các 

phương pháp thu thập và xử lý thông tin. 

* Kỹ năng:  

Hình thành trong mình lối tư duy xã hội học, nắm được những kỹ 

năng về thu thập và xử lý thông tin, rèn luyện năng lực quan sát, 

phỏng vấn để vận dụng trong công tác điều tra, nghiên cứu các 

vấn đề kinh tế - xã hội. 

* Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Có sự quan tâm sâu sắc đến những vấn đề xã hội và cố gắng xây 

dựng một xã hội bền vững, tốt đẹp. SV có đạo đức nghề nghiệp xã 

hội học trong công cuộc xây dựng đất nước. Rèn luyện cho sinh 

viên thái độ trung thực, sâu sát trong việc nghiên cứu các vấn đề 

kinh tế - xã hội. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  

SV có thể điều tra xã hội học các đề tài có liên quan đến chuyên 

ngành văn học. 

* Chiều hướng phát triển:  

SV được đào tạo thêm có thể hỗ trợ cho công tác giáo dục, quản 

lý con người. 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ). 

21 Môi trường và Phát 

triển 

* Về kiến thức: 

- Nắm được những kiến thức lý luận cơ bản về môi trường và 

phát triển, tác động của các ngành kinh tế đến môi trường, những 

vấn đề môi trường cần quan tâm hiện nay do phát triển kinh tế gây 

ra. 

* Về kỹ năng: 

- Rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, thực tế thực địa, 

điều tra xã hội học, sử dụng công nghệ thông tin, báo cáo trước 

đám đông... 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có tinh thần trách nhiệm đối với môi trường sống 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

- Các bài kiểm tra có thể dựa 

trên bài tập thảo luận, báo cáo 

chuyên đề... 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Có hành động cá nhân cụ thể trong bảo vệ môi trường sống của 

cộng đồng 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

  Tích hợp kiến thức môi trường trong các công việc như giảng 

dạy, nghiên cứu. 

* Chiều hướng phát triển: 

  Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu môi trường sống sau này. 

- Bài thi theo hình thức viết (tự 

luận hoặc trắc nghiệm khách 

quan) 

22 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 

* Về kiến thức:  

Cung cấp cho SV một số khái niệm, thuật ngữ, phạm trù cơ bản 

nhất về văn hoá học và văn hoá Việt Nam, giúp SV nắm bắt được 

các đặc trưng cùng các quy luật hình thành và phát triển của văn 

hóa Việt Nam. 

* Về kĩ năng:  

Giúp sinh viên có một cái nhìn tổng quát, nắm vững từng thành 

tố, khía cạnh của vấn đề. Từ đó, vận dụng để xem xét, đánh giá và 

ứng dụng vào cuộc sống.  

* Về thái độ:   

Có thái độ đúng đắn đối với tiến trình văn hoá Việt Nam. Nâng 

cao lòng yêu quý văn hoá dân tộc, có ý thức đúng đắn về vị trí 

quan trọng của văn hoá trong cuộc sống hiện tại. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể vận dụng kiến thức, kĩ năng 

để nghiên cứu về văn hóa, văn học Việt Nam. 

* Chiều hướng phát triển:  

Kiến thức, kĩ năng của học phần sẽ giúp người học ứng dụng 

trong công việc cụ thể, là nền tảng để học những cấp học cao hơn. 

02 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

23 Tiếng Việt thực 

hành 

* Kiến thức: 

 Nắm chắc được những kiến thức về tiếng Việt để rèn luyện và 

nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động tạo lập 

và tiếp nhận văn bản; lập đề cương đoạn văn, viết câu, dùng từ và 

viết chữ, kỹ năng về chính tả có sự phối hợp với các môn chuyên 

02 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 



357 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

ngành.  

* Kĩ năng:  

Luyện tập kĩ năng tóm tắt văn bản và tạo lập văn bản: lập dàn ý/ 

đề cương dựa trên chủ đề cho sẵn, viết một đoạn nào đó để triển 

khai chủ đề bộ phận, viết văn bản theo dàn ý/ đề cương, cách viết 

trình bày lịch sử vấn đề đang được nghiên cứu, cách thức lập thư 

mục tài liệu tham khảo. Phát hiện, phân tích và sửa lỗi ở phạm vi 

văn bản (lỗi phân đoạn, lỗi liên kết…) và ở phạm vi câu (câu sai 

về cấu tạo ngữ pháp, về ngữ nghĩa, về cách dùng hư từ, về trật tự 

từ…). 

* Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

Có thái độ học tập nghiêm túc vì đây là học phần cơ sở làm tiền 

đề cho việc học tập các học phần khác của chuyên ngành. Có ý 

thức viết đúng chính tả, diễn đạt trôi chảy, logic nhằm hướng đến 

mục tiêu bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  

Có thể làm văn thư ở các cơ quan hành chính. 

* Chiều hướng phát triển: Tham gia biên tập sách báo. 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: trắc nghiệm, 

hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

24 Cơ sở ngôn ngữ 

học 

* Về kiến thức: SV nắm được những vấn đề cơ sở của hai khối 

kiến thức: kiến thức chung (tổng luận) và kiến thức cơ sở chuyên 

ngành về ngôn ngữ. Cụ thể: 

- Tổng luận: Khái niệm ngôn ngữ - lời nói; sự hình thành và phát 

triển của ngôn ngữ học; đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của ngôn 

ngữ học; các chuyên ngành ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

học và các chuyên ngành khác; bản chất của ngôn ngữ; chức năng 

của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ; các loại, 

các họ ngôn ngữ trên thế giới.  

- Kiến thức cơ sở chuyên ngành: Nắm được những những khái 

niệm, những kiến thức cơ sở về ngữ âm, về từ vựng - ngữ nghĩa, 

về ngữ pháp, ngữ dụng. 

* Về kĩ năng:   

02 HK3 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

-  Nhận diện được đối tượng nghiên cứu ứng với khái niệm được 

giới thiệu. 

- Thực hiện được những thao tác phân tích, nhận diện cụ thể, đơn 

giản trong phân tích ngôn ngữ được giới thiệu. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

Có thái độ học tập nghiêm túc vì đây là học phần cơ sở làm tiền 

đề cho việc học tập các học phần khác của chuyên ngành.  

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  

Có thể nghiên cứu nguồn gốc, bản chất, chức năng của ngôn ngữ 

trong mối quan hệ với văn hoá. 

* Chiều hướng phát triển: Nghiên cứu sâu hơn về ngôn ngữ gắn 

với văn hoá. 

25 Lịch sử văn minh 

thế giới 

* Về kiến thức: 

 - Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản, có hệ thống, nét đặc thù của các nền văn minh tiêu biểu của 

loài người trong thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại. 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về giao tiếp văn minh trong lịch 

sử phát triển của văn minh nhân loại qua các thời kỳ lịch sử, đồng 

thời có sự đối sánh giữa các nền văn minh. 

  * Về kỹ năng: 

Rèn luyện các kỹ năng: phân tích, tổng hợp so sánh, tự học, thảo 

luận, làm việc nhóm, biết sử dụng bản đồ, tranh ảnh, các phương 

tiện thông tin hiện đại hỗ trợ học tập. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

 Có thái độ khách quan, đánh giá đúng đắn vai trò, các nền văn 

minh, có ý thức gìn giữ, bảo tồn di sản văn minh nhân loại. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc tại các cơ quan ban ngành như phòng văn hóa cấp 

xã, huyện, tỉnh hay Ban tuyên giáo, văn phòng Đảng,…. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập cao hơn về các 

02 HK3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

 Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan). 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chuyên đề chuyên sâu của lịch sử  trong giai đoạn này. 

26 Nhập môn Khu 

vực học và Việt 

Nam học 

* Về kiến thức: 

- Nắm được những kiến thức lý luận cơ bản về khu vực học (khái 

niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, phân vùng…), vấn 

đề toàn cầu hóa và nghiên cứu khu vực. 

- Những cơ sở lý luận về nghiên cứu Việt Nam học (khái niệm, 

đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu…). Việt Nam 

học trong tiến trình lịch sử phát triển… 

- Rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, thực tế thực địa, 

điều tra xã hội học, sử dụng công nghệ thông tin, báo cáo trước 

đám đông... 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với môi trường sống, 

đất nước, an ninh quốc gia, khu vực. 

- Có hành động cá nhân cụ thể trong bảo vệ hòa bình dân tộc. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

  Tích hợp kiến thức môi trường trong các công việc như nghiên 

cứu, hướng dẫn viên, văn hóa… 

* Chiều hướng phát triển: 

  Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu học tập sau này. 

02 HK1 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20% SV): 1 

cột điểm hệ số 6 

- Các bài kiểm tra có thể dựa 

trên bài tập thảo luận, báo cáo 

chuyên đề... 

- Bài thi theo hình thức viết (tự 

luận hoặc trắc nghiệm khách 

quan) 

27 Địa lý tự nhiên 

Việt Nam 

* Về kiến thức: 

Học phần Địa lý tự nhiên Việt Nam cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản như vị trí và ý nghĩa của vị trí địa Việt 

Nam, các vùng lãnh thổ, vùng biển, hệ thống các đảo, vùng thềm 

lục địa; đặc điểm cơ bản của tự nhiên và các thành phần tự nhiên 

của Việt Nam. Những kiến thức về quá trình khai thác, sử dụng 

cũng như những tác động làm biến đổi tự nhiên.  

* Về kỹ năng: 

- Giúp sinh viên giải thích được các hiện tượng tự nhiên của Việt 

Nam: Khí hậu, địa hình, thủy văn, … 

- Kỹ năng giải quyết các câu hỏi của khách du lịch khi tham gia 

02 HK1 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hướng dẫn phục vụ nghề nghiệp trong tương lai.  

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Hình thành người học ý thức tôn trọng và bảo vệ tự nhiên Việt 

Nam. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Căn cứ trên lượng kiến thức thu được sinh viên sau khi ra 

trường có thể trở thành người hướng dẫn viên chuyên nghiệp. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, tác nghiệp chuyên ngành. 

nghiệm khách quan) 

28 Địa lý kinh tế - xã 

hội Việt Nam 

* Về kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế Việt 

Nam như hiện trạng phát triển, các nguồn lực để phát triển nền 

kinh tế, các ngành kinh tế... để sinh viên hiểu hơn về kinh tế Việt 

Nam phục vụ cho công việc sau khi ra trường như hướng dẫn viên 

du lịch... 

* Về kỹ năng: 

- Học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng như làm việc 

nhóm, báo cáo kết quả ngiên cứu... 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiêp: 

Giúp cho sinh viên có thái độ tôn trọng những giá trị, thành tựu 

của nền kinh tế Việt Nam. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể tham gia các chuyên đề nghiên cứu về tình hình phát triển 

kinh tế Việt Nam và đánh giá được thời cơ và thách thức của nền 

kinh tế trước những biến động. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, tác nghiệp chuyên ngành sau 

khi ra trường. 

02 HK2 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

29 Tài nguyên du lịch * Về kiến thức: 

Học phần Tài nguyên du lịch cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về lý luận về tài nguyên du lịch như khái niệm, đặc 

03 HK2 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

điểm, vai trò, ý nghĩa, các cách phân loại tài nguyên du lịch; 

những kiến thức cơ bản về các loại tài nguyên và phân bố tài 

nguyên du lịch Việt Nam và tài nguyên du lịch thế giới. Cung cấp 

cho người học những giá trị của từng loại tài nguyên và hiện 

trạng, định hướng khai thác, phát triển du lịch. 

* Về kỹ năng: 

- Giúp cho sinh viên có kỹ năng ghi nhớ các điểm du lịch trên 

toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. 

- Phân biệt, đánh giá các điểm du lịch tự nhiên và nhân văn. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Hinh thành cho sinh viên thái độ biết giữ gìn và bảo vệ tài nguyên 

du lịch. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Quản lý và đánh giá được các tài nguyên và từ đó làm việc trong 

các ban quản lý tài nguyên. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, đi sâu tìm hiểu từng loại tài 

nguyên du lịch tác nghiệp chuyên ngành sau khi ra trường. 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

 

30 Tiến trình Lịch sử 

Việt Nam 1 

* Về kiến thức: 

Học phần lịch sử Việt Nam ( từ nguồn gốc đến X) giúp cho sinh 

viên hiểu rõ một số vấn đề quan trọng sau: 

 - Thời kì xuất hiện con nguời trên đất nước Việt Nam, các nền 

văn hoá tiền sử tồn tại trong hàng ngàn năm lịch sử.  

- Quá trình xây dựng nền văn hoá riêng đậm đà bản sắc dân tộc từ 

thời Văn Lang - Âu Lạc. 

- Cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên cường, bất khuất, thông minh sáng 

tạo để giành độc lập và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, chống 

đồng hoá của phong kiến phương Bắc.  

- Tìm hiểu về các quốc gia cổ đại phương Nam, trong đó tìm hiểu 

về vương quốc Chămpa cổ và vương quốc Phù Nam cổ, qua đó 

cũng bước đầu tìm hiểu về lịch sử vùng đất Tây Nguyên thời cổ - 

02 HK2 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trung đại. 

* Về kỹ năng: 

- Kết hợp nghe giảng với nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận 

tại lớp. 

- Liên hệ giữa lịch sử dân tộc với lịch sử thế giới để thấy được cái 

chung và cái riêng. Từ đó rút ra những đặc điểm, tính chất của 

mỗi sự kiện cũng như đặc trưng của từng thời kỳ, thời đại của lịch 

sử dân tộc. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế 

hệ trẻ. 

- Đúc kết kinh nghiệm từ quá khứ để vận dụng cho hiện tại và 

tương lai 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Có thể làm việc tại các cơ quan ban ngành như phòng văn hóa 

cấp xã, huyện, tỉnh, các trung tâm quản lý di tích, bảo tàng,… 

* Chiều hướng phát triển: 

- Là nền tảng để học tập các chuyên đề về văn hóa và du lịch. 

31 Tiến trình lịch sử 

Việt Nam 2 

* Về kiến thức: 

Học phần lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X đến năm 1884) giúp cho 

sinh viên hiểu rõ một số vấn đề quan trọng sau: 

 - Bước đầu xây dựng nền tự chủ từ họ Khúc, Dương đến việc xây 

dựng quốc gia độc lập dưới triều Ngô - Đinh - Tiền Lê, phát triển 

ổn định và đạt đến đỉnh cao ở thời Lý, Trần, Hồ, Lê sơ. Điều đó 

được thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân 

sự. 

-Từ sau thời kỳ Lê sơ đến trước năm 1802, đất nước bước vào cục 

diện chia cắt từ Nam - Bắc triều, rồi đến Đàng Trong - Đàng 

Ngoài. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi phong trào Tây Sơn giành 

thắng lợi, tuy vậy thì nước Việt khi đó vẫn chưa thể thống nhất 

thành một. Mặc dù bị chia cắt, chiến tranh liên miên nhưng xét 

03 HK3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trên lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là ngoại thương lại rất phát triển với 

sự ra đời các thương cảng. 

- Tìm hiểu về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dưới 

triều Nguyễn (1802 – 1884). Đi sâu phân tích thực trạng nước 

Việt Nam dưới vương triều Nguyễn và giải thích nguyên nhân dẫn 

đến việc mất nước ta trong thời kỳ này. 

* Về kỹ năng: 

- Kết hợp nghe giảng với nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận 

tại lớp. 

- Liên hệ giữa lịch sử dân tộc với lịch sử thế giới để thấy được cái 

chung và cái riêng. Từ đó rút ra những đặc điểm, tính chất của 

mỗi sự kiện cũng như đặc trưng của từng thời kỳ, thời đại của lịch 

sử dân tộc. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế 

hệ trẻ. 

- Đúc kết kinh nghiệm từ quá khứ để vận dụng cho hiện tại và 

tương lai 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc tại các cơ quan ban ngành ở xã, huyện, tỉnh hay 

Trung tâm quản lý di tích, bảo tàng,… 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập cao hơn về các học 

phần chuyên về văn hóa và du lịch ở các năm tiếp theo. 

32 Tiến trình lịch sử 

Việt Nam 3 

* Về kiến thức: 

Học phần Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 (từ 1945 đến 2000), giúp 

cho sinh viên hiểu rõ về lịch sử Việt Nam trong quá trình kháng 

chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ 21 

năm kết thúc với thắng lợi oanh liệt thuộc về ta. Đất nước độc lập, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân bắt tay vào xây dựng chế độ 

mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, mặc dù không kém phần khó khăn, 

02 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 



364 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tuy nhiên với quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 

chúng ta đã đưa đất nước vượt qua bao khó khăn và giành thắng 

lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

* Về kỹ năng:  

- Kết hợp nghe giảng với nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận 

tại lớp. 

- Liên hệ giữa lịch sử dân tộc với lịch sử thế giới để thấy được cái 

chung và cái riêng. Từ đó rút ra những đặc điểm, tính chất của 

mỗi sự kiện cũng như đặc trưng của từng thời kỳ, thời đại của lịch 

sử dân tộc. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

 - Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho 

các thế hệ trẻ. 

 - Đúc kết kinh nghiệm từ quá khứ để vận dụng cho hiện tại 

và tương lai 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Có thể làm việc tại các cơ quan ban ngành như phòng văn hóa 

cấp xã, huyện, tỉnh, trung tâm quản lý di tích, bảo tàng,… 

* Chiều hướng phát triển: 

- Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập cao hơn về các 

chuyên đề chuyên sâu về văn hóa và du lịch. 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

33 Lịch sử tư tưởng 

phương Đông và 

Việt Nam 

* Về kiến thức: 

 Giúp SV trang bị những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử và 

sự phát triển của những hệ tư tưởng quan trọng chi phối lịch sử 

phương Đông và Việt Nam như Nho giáo, Đạo giáo…; hiểu biết 

về những nội dung và giá trị của hệ tư tưởng dân tộc nhằm làm cơ 

sở để nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn về nền văn hóa Việt 

Nam. 

* Về kỹ năng: 

Sinh viên có nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về những tư tưởng 

xuất hiện và chi phối trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

03 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hội của cư dân châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Từ đó, 

bồi dưỡng cho sinh viên nhân sinh quan và thế giới quan đúng 

đắn, nhận thức và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Có hứng thú, yêu thích tìm hiểu chuyên sâu về một vấn đề trong 

lịch sử tư tưởng Việt Nam 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể ứng dụng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tư 

tưởng, tôn giáo trong cuộc sống hoặc chọn hướng nghiên cứu 

chuyên sâu. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, tác nghiệp chuyên ngành sau 

khi ra trường. 

nghiệm khách quan). 

34 Các dân tộc Việt 

Nam 

* Kiến thức 

- Có được những kiến thức cơ bản về các dân tộc ở Việt Nam, từ 

nguồn gốc cư dân, các ngữ hệ chính, các tiêu chí xác định tộc 

người cùng những đặc trưng cơ bản nhất của các nhóm tộc dân 

chính. 

* Về kỹ năng: 

Rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đi điền dã 

dân tộc học, có thể độc lập trên thực địa để có những tư liệu điền 

dã, từ đó có những nhận định của riêng mình về một giá trị văn 

hóa nào đó đã được tiếp xúc, từ đó kiểm chứng lại nhận định của 

những nhà nghiên cứu khác sử dụng công nghệ thông tin và báo 

cáo trước đám đông... 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Bồi dưỡng cho các em tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, 

xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc đang sinh sống trên 

03 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

lãnh thổ Việt Nam. Đây là những điều kiện hết sức cần thiết để 

các em có định hướng đúng đắn cho cách sống và sự lựa chọn 

nghề nghiệp của bản thân. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể tham gia các công tác nghiên cứu về tộc người, nhân 

học… 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập về văn hóa tộc người 

ở các bậc học cao hơn.  

35 Gia đình, dòng họ, 

làng xã người Việt 

* Về kiến thức: 

 Thông qua chuyên đề sinh viên sẽ được trang bị một hệ thống 

kiến thức cơ bản, các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến gia đình, 

dòng họ, văn hóa làng. Nhận thấy những nét văn hóa tiêu biểu của 

một làng xã Việt Nam cổ truyền dựa trên các bình diện như văn 

hóa xã hội, văn hóa tư tưởng và văn hóa nghệ thuật. Ở mỗi bình 

diện lại có nhiều hiện tượng văn hóa khác nhau.  

* Về kỹ năng: 

Phát triển các kỹ năng tư duy của sinh viên dựa trên việc phân 

tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, kỹ năng làm việc nhóm và trình 

bày ý kiến của mình trước tập thể. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Bồi dưỡng cho các em tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 

Đây là những điều kiện hết sức cần thiết để các em có định hướng 

đúng đắn cho cách sống và sự lựa chọn nghề nghiệp của bản thân. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể tham gia các công tác nghiên cứu về văn hóa làng cổ 

truyền của người Việt. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập văn hóa làng, dòng họ 

và gia đình người Việt ở các bậc học cao hơn. 

03 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

36 Văn học dân gian * Kiến thức:  03 HK2 - Sinh viên tham gia dự lớp, 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Việt Nam Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về văn hoá và 

văn học dân gian Việt Nam. Trên cơ cở đó, sinh viên đi sâu tìm 

hiểu, nghiên cứu về các thể loại văn học dân gian, các vùng và các 

thời kỳ phát triển của văn học dân gian Việt Nam. 

* Kĩ năng:  

Giúp sinh viên có ý thức vận dụng kiến thức liên ngành để nghiên 

cứu văn học.  

* Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

Xây dựng cho sinh viên lòng yêu mến và thái độ trân trọng, biết 

gìn giữ và phát huy kho tàng văn hoá và văn học dân gian của dân 

tộc. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể vận dụng kiến thức, kĩ năng 

để nghiên cứu văn hóa và văn học dân gian. 

* Chiều hướng phát triển: kiến thức, kĩ năng, thái độ, đạo đức của 

học phần sẽ là nền tảng để học những cấp học cao hơn. 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

37 Tổng quan du lịch * Kiến thức: Sau khi học xong, sinh viên có thể: 

Hiểu được quá trình phát triển của du lịch, tình hình và xu hướng 

phát triển du lịch Việt Nam và Thế Giới. Ngoài ra, nắm được các 

khái niệm cơ bản trong du lịch như khách du lịch, sản phẩm du 

lịch, điểm đến du lịch. 

Hiểu và phân tích được nhu cầu du lịch, động cơ du lịch của 

khách, điều kiện đón tiếp và mối quan hệ giữa chúng. Phân tích 

được thời vụ trong du lịch, hiểu được các bất lợi của tính thời vụ 

và cách khắc phục. Đồng thời phân tích được về cơ sở vật chất 

và lao động trong ngành du lịch. 

Hiểu mô hình đo lường chất lượng dịch vụ, quản lý chất lượng 

và vận dụng trong phân tích, quản lý chất lượng du lịch. 

- Kỹ năng: Sau khi học xong, sinh viên có thể: 

Hình thành kỹ năng liên kết, so sánh, đánh giá về sản phẩm du 

lịch, cung cầu, động cơ du lịch của khách….  Hình thành kỹ năng 

3 HK1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm chuyên cần hoặc bài 

kiểm tra: hệ số 1 

- Điểm bài kiểm tra giữa kì, 

hoặc bài tập lớn: hệ số 3 (2 bài) 

- Thi hết học phần: tự luận, hệ 

số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tìm, đọc, tổng hợp và phân tích tài liệu về tính thời vụ, giải pháp 

để khắc phục tính thời vụ cũng như cách quản trị chất lượng trong 

du lịch. 

Kỹ năng đánh giá về điều kiện phát triển du lịch của 1 quốc gia, 

vấn đề về  lao động trong du lịch với những trường hợp cụ thể. 

* Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  

Xây dựng cho sinh viên khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc 

theo nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và 

trách nhiệm với nhóm; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn 

và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể vận dụng kiến thức, kĩ năng 

để làm các công việc liên quan đến du lịch. 

* Chiều hướng phát triển: kiến thức, kĩ năng, thái độ, đạo đức của 

học phần sẽ là nền tảng để học những cấp học cao hơn. 

 

 

38 Tuyến, điểm du 

lịch 

* Về mặt kiến thức: 

Nắm được những kiến thức cơ bản về tuyến điểm du lịch, các 

điểm du lịch và các tuyến du lịch chủ yếu ở Việt Nam. 

* Về mặt kỹ năng 

Rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, xây dựng 

chương trình du lịch, nói trước đám đông, công nghệ thông tin, 

tìm tài liệu… 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Có tinh thần yêu nghề, vì sự phát triển của du lịch trong nước, 

sự chuyên nghiệp của các chương trình du lịch. 

- Có hành động cá nhân cụ thể trong bảo vệ môi trường, cộng 

đồng... 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

8  Tích hợp kiến thức chuyên ngành trong các công việc như 

03 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

- Các bài kiểm tra có thể dựa 

trên bài tập thảo luận, báo cáo 

chuyên đề... 

- Bài thi theo hình thức viết (tự 

luận hoặc trắc nghiệm khách 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nghiên cứu, hướng dẫn viên, điều hành, xây dựng chương trình du 

lịch… 

* Chiều hướng phát triển: 

  Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu phục vụ công việc sau này. 

quan) 

39 Văn hóa giao tiếp - 

ứng xử và tâm lý 

khách du lịch 

* Về kiến thức: 

Sau khi học xong, sinh viên có thể: 

- Nắm vững được những kiến thức cơ bản về tâm lý học và vận 

dụng vào trong hoạt động tổ chức kinh doanh và phục vụ du lịch. 

- Hiểu rõ những đặc trưng tâm lý của khách trong theo đặc điểm 

sinh lý, nghề nghiệp, quốc gia, châu lục. 

- Nắm bắt các ảnh hưởng của những yếu tố tâm lý học xã hội đến 

tâm lý khách du lịch 

- Hiểu những kiến thức lý luận chung về hoạt động giao tiếp.

  

- Biết các kỹ năng giao tiếp ứng xử và giao tiếp phục vụ trong du 

lịch để hình thành được phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự 

trong quá trình phục vụ khách du lịch. 

* Về kỹ năng: 

- Kỹ năng thuyết trình; làm việc nhóm. 

- Kỹ năng giao tiếp với khách du lịch. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận và linh hoạt khi giao tiếp với 

khách.  

- Hình thành thái độ đúng đắn về nghề phục vụ khách du lịch. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc trong các doanh nghiệp có giao tiếp với khách du 

lịch như bán hàng và dịch vụ du lịch, lễ tân khách sạn, hướng dẫn 

viên du lịch… 

03 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thảo luận và làm bài tập 

nhóm: 1 cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

40 Marketing du lịch * Về kiến thức: 

- Phân biệt giữa Marketing sản phẩm hữu hình và Marketing ứng 

dụng trong ngành dịch vụ du lịch.  

04 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Nắm bắt và vận dụng được các kiến thức về chiến lược 

marketing sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến trong hoạt động 

kinh doanh du lịch.  

- Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và những rủi ro 

trong quá trình marketing du lịch và những giải pháp nâng cao 

hiệu quả marketing du lịch. 

- Kinh nghiệm phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

Marketing du lịch 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức đã trang bị phân 

tích thị trường, hoạch định và lập kế hoạch Marketing cho các đơn 

vị kinh doanh dịch vụ du lịch.  

- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng 

lập kế hoạch và tổ chức công việc, tổng hợp phân tích và đánh giá 

thông tin; kỹ năng thuyết trình. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

- Hình thành tác phong chuyên nghiệp của nhân viên marketing 

- Có tinh thần trách nhiệm, uy tín, đạo đức trong kinh doanh.  

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể đảm nhiệm các công việc như nhân viên kinh doanh, nhân 

viên marketing, nhân viên bán hàng, quản lý marketing của doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch. 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thảo luận và làm bài tập 

nhóm: 1 cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

41 Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch 

* Về kiến thức: 

 - Nắm bắt vai trò và cách thức hoạt động của một công ty lữ 

hành, quy trình xây dựng một chương trình du lịch. 

- Nắm bắt quy trình tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch. 

- Cung cấp thêm cho sinh viên một số nội dung kiến thức mới về 

lĩnh vực du lịch như tuyến điểm, cách xử lý những tình huống khó 

trong du lịch. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên được rèn luyện kỹ năng cần thiết cho hoạt động hướng 

04 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần theo hình 

thức vấn đáp: 1 cột điểm hệ số 

6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

dẫn du lịch như thuyết minh, giải quyết tình huống, hoạt náo 

thông qua những hoạt động cá nhân, cặp, nhóm tại lớp và tại nhà. 

- Hướng dẫn những thao tác nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản trong quá 

trình thực hiện, hoạt động hướng dẫn một chương trình du lịch. 

- Tạo điều kiện để người học thực hành, trải nghiệm một số công 

đoạn cơ bản trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du 

lịch. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Sinh viên hiểu rõ về ngành học và định hướng lựa chọn nghề 

nghiệp trong tương lai. 

- Khơi dậy tinh thần tự học, tự tích lũy kiến thức để có thể làm 

việc tốt sau khi tốt nghiệp, góp phần xây dựng quê hương. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho 

các công ty du lịch. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ khi trở thành hướng dẫn viên du lịch. 

42 Nghiệp vụ kinh 

doanh lữ hành 

* Mục tiêu về mặt kiến thức: 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh doanh 

lữ hành, doanh nghiệp lữ hành; cách thức xây dựng các hợp đồng 

du lịch; đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành. 

- Nắm vững các nội dung xây dựng, bán và tổ chức thực hiện 

chương trình du lịch trọn gói. 

* Mục tiêu về mặt kỹ năng 

- Làm việc theo nhóm, thuyết trình 

- Thiết kế và tổ chức thực hiện được các chương trình du lịch trọn 

gói. 

- Có kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý các tài liệu 

liên quan đến môn học. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

- Các bài kiểm tra có thể dựa 

trên bài tập thảo luận, báo cáo 

chuyên đề... 

- Bài thi theo hình thức viết (tự 

luận hoặc trắc nghiệm khách 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Có tinh thần yêu nghề, vì sự phát triển của du lịch trong nước. 

- Có hành động cá nhân cụ thể trong bảo vệ môi trường du lịch, 

cộng đồng tham gia du lịch... 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

  Tích hợp kiến thức môi trường trong các công việc như nghiên 

cứu, hướng dẫn viên, văn hóa… 

* Chiều hướng phát triển: 

  Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu phục vụ công việc sau này 

quan) 

43 Thiết kế và điều 

hành tour 

* Kiến thức:  

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản xây dựng chương 

trình du lịch ở các khu vực miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên, 

miền Nam Việt Nam  

Sinh viên có kiến thức về thông tin các nhà cung cấp dịch vụ 

cho chương trình du lịch. 

* Kỹ năng: 

Sinh viên rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, thu thập 

và phân tích tài liệu, đọc bản đồ. Sinh viên rèn luyện kỹ năng nói, 

công nghệ thông tin, báo cáo chuyên đề. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Sinh viên có thái độ tích cực trong học tập, rèn luyện để nâng 

cao trình  độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

  Tích hợp kiến thức trong các công việc như nghiên cứu, hướng 

dẫn viên…. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu phục vụ công việc sau này  

2 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

- Các bài kiểm tra có thể dựa 

trên bài tập thảo luận, báo cáo 

chuyên đề... 

- Bài thi theo hình thức viết (tự 

luận hoặc trắc nghiệm khách 

quan) hoặc vấn đáp. 

44 Nghiệp vụ kinh 

doanh KS-NH 

* Về kiến thức: 

- Nắm bắt các kiến thức tổng quát về hoạt động kinh doanh khách 

sạn, sản phẩm trong khách sạn – nhà hàng. 

- Hiểu rõ về phương pháp tiến hành các hoạt động kinh doanh, 

phát triển sản phẩm, tính giá thành và bán sản phẩm dịch vụ lưu 

02 HK3 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trú và ăn uống đến khách hàng.  

* Về kỹ năng: 

- Kỹ năng sắp xếp, tổ chức nơi làm việc. 

- Kỹ năng xây dựng các hoạt động kinh doanh sản phẩm lưu trú 

và ăn uống. 

- Kỹ năng thuyết trình; làm việc nhóm. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Giúp người học tiếp cận  một nghề nghiệp, định hướng lựa chọn 

việc làm. 

- Phát huy tính chủ động, tự lập trong quá trình tiếp cận kiến thức 

mới. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc ở các vị trí như nhân viên kinh doanh, bán hàng, 

quản lý trong các nhà hàng, khách sạn 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

45 Lễ tân khách sạn – 

nhà hàng 

* Về kiến thức: 

 - Nắm bắt các kiến thức tổng quát về hoạt động kinh doanh 

khách sạn, phân tích các nhiệm vụ và hoạt động cụ thể của bộ 

phận lễ tân trong khách sạn. 

- Hiểu rõ về công việc của một nhân viên lễ tân khách sạn và cách 

thức tổ chức các nghiệp vụ trong quy trình phục vụ tại bộ phận lễ 

tân. 

- Tiếp cận quy trình, phương pháp marketing và bán dịch vụ và 

hàng hóa trong khách sạn của nhân viên lễ tân. 

- Hiểu rõ cách thức tổ chức quản lý trong bộ phận lễ tân, bao gồm 

quản lý nhân sự. 

* Về kỹ năng: 

-  Kỹ năng sắp xếp, tổ chức nơi làm việc. 

- Thao tác nghiệp vụ theo quy trình phục vụ khách: Kỹ năng sử 

dụng điện thoại, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử 

lý tình huống… 

- Kỹ năng làm việc nhóm. 

03 HK5 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần theo hình 

thức vấn đáp: 1 cột điểm hệ số 

6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Kỹ năng xử lý tình huống gặp phải trong hoạt động lễ tân. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Giúp người học tiếp cận một nghề nghiệp, định hướng lựa chọn 

việc làm. 

- Phát huy tính chủ động, tự lập trong quá trình tiếp cận kiến thức 

mới. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ làm nhân viên lễ tân cho các 

khách sạn, nhà hàng và các công ty khác. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ sau khi trở thành nhân viên lễ tân. 

46 Văn hóa vùng và 

sự phân vùng văn 

hóa ở Việt Nam 

* Về kiến thức: 

Bài giảng giúp người học sẽ có thái độ đúng đắn về văn hoá Việt 

Nam nói riêng và nhân loại nói chung (trên một số nét lớn), thấy 

được vị trí quan trọng của văn hoá vùng đối với sự phát triển của 

đất nước. Để từ đó thêm yêu quê hương, đất nước của mình. góp 

phần xây dựng quan điểm nhân văn, biết quí trọng và gìn giữ tinh 

hoa văn hoá dân tộc. 

 * Về kỹ năng: 

Từ những kiến thức tiếp thu được, SV sẽ có dịp bổ sung, mở 

rộng, vận dụng, so sánh, đối chiếu với các môn học khác; có ham 

muốn, kỹ năng tìm hiểu đặc trưng văn hoá mà mình gắn bó, ưa 

thích. Đồng thời bồi dưỡng cho sinh viên kỹ năng phân tích, tổng 

hợp một vấn đề. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Giúp người học tiếp cận và hiểu biết sâu sắc giá trị văn hóa của 

các vùng miền khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam. Từ đó bồi 

dưỡng tình yêu quê hương và biết trân trọng những giá trị văn hóa 

cổ truyền của dân tộc.  

- Phát huy tính chủ động, tự lập trong quá trình tiếp cận kiến thức 

02 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra giữa kỳ : 1 

cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài thi theo hình thức trắc 

nghiệm khách quan. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

mới. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu 

chuyên sâu văn hóa vùng. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là điều kiện để tiếp tục học và nghiên cứu chuyên sâu ở các bậc 

học cao hơn. 

47 Đặc trưng văn hóa 

Đông Nam Á 

* Về kiến thức: 

 Học phần Đặc trưng văn hoá Đông Nam Á nhằm trang bị cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hoá các dân tộc trong 

khu vực để từ đó có được cái nhìn mang tính toàn diện về quá 

trình hình thành, phát triển của một vùng điạ lý rất đặc trưng của 

thế giới, hiểu được các quy luật tác động đến quá trình phát triển 

của bản sắc văn hoá tộc người.  

* Về kỹ năng: 

Phát triển các kỹ năng tư duy của sinh viên dựa trên việc phân 

tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, kỹ năng làm việc nhóm và trình 

bày ý kiến của mình trước tập thể. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Bồi dưỡng cho các em cái nhìn biện chứng về tình đoàn kết của 

các dân tộc trong khu vực, thấy được vẻ đẹp “thống nhất trong đa 

dạng” của các quốc gia dân tộc ở Đông Nam Á. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể tham gia 

làm trong các cơ quan văn hóa, đảm nhận được nhiều vị trí công 

việc khác nhau... 

* Chiều hướng phát triển: Trở thành những nhà nghiên cứu văn 

hóa ở một số lĩnh vực cụ thể 

 

03 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 

48 Phong tục tập quán 

và Lễ hội Việt 

* Về kiến thức: Thông qua nghiên cứu phong tục tập quán và lễ 

hội Việt Nam giúp sinh viên nắm được một cách có hệ thống 

những phong tục tập quán và một số lễ hội truyền thống của Việt 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra giữa kỳ: 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Nam Nam. Qua đó, thấy được vai trò quan trọng của phong tục tập 

quán và lễ hội đối với đời sống tinh thần và thực tiễn cộng đồng, 

góp phần xây dựng nền văn hoá các dân tộc Việt Nam tiên tiến và 

đậm đà bản sắc dân tộc.  

* Về kỹ năng: Định hướng bảo tồn và phát huy tác dụng của 

phong tục tập quán và lễ hội của các dân tộc ở Việt Nam, tăng 

cường khả năng sinh viên trong công tác sưu tầm, phục hồi những 

phong tục hay của nền văn hóa cổ truyền. Giúp sinh viên vận 

dụng kiến thức của môn học trong việc giới thiệu các đặc trưng 

văn hóa cổ truyền của Việt Nam, giải mã các giá trị văn hóa của 

phong tục tập quán và lễ hội của Việt Nam, nâng cao kỹ năng sinh 

viên trong công tác hướng dẫn du lịch. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Bồi dưỡng cho các em tình yêu với những giá trị văn óa tốt đẹp 

của dân tộc. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể tham gia 

làm trong các cơ quan văn hóa, đảm nhận được nhiều vị trí công 

việc khác nhau... 

* Chiều hướng phát triển: Trở thành những nhà nghiên cứu văn 

hóa ở một số lĩnh vực cụ thể 

cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài thi theo hình thức trắc 

nghiệm khách quan. 

49 Nghiệp vụ Bảo 

tàng 

* Về kiến thức: 

Thông qua chuyên đề sinh viên sẽ được trang bị một hệ thống 

kiến thức cơ bản về bảo tàng, các thao tác nghiệp vụ khi làm việc 

trong bảo tàng, từ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật đến trưng 

bày bảo tàng.  

* Về kỹ năng: 

Phát triển các kỹ năng tư duy của sinh viên dựa trên việc phân 

tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp để đưa ra nhận định khoa học 

của bản thân. 

Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập trong các bộ phận của bảo 

tàng để hoàn thành nhiệm vụ là cơ quan giáo dục ngoài trường 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học của bảo tàng. 

Giúp sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm. Kết hợp với nhau khi 

nghiên cứu để đi đến kết luận thống nhất và khoa học.  

* Vị trí và khả năng công tác sau khi học: 

Trở thành các bảo tàng viên tại các bảo tàng tổng hợp hoặc 

chuyên ngành 

* Chiều hướng phát triển: 

Tiếp tục tự đào tạo để trở thành cán bộ nghiên cứu tại các bảo 

tàng. 

nghiệm khách quan) 

50 Nghiệp vụ buồng * Về kiến thức: 

- Biết được cách thức tổ chức hoạt động của bộ phận buồng. 

- Nắm được danh mục các trang thiết bị tiện nghi trong buồng ngủ 

và kỹ thuật bài trí. 

- Biết cách sử dụng và bảo quản các thiết bị dụng cụ làm vệ sinh 

buồng. 

- Hiểu rõ về quy trình vệ sinh buồng, quy trình phục vụ khách lưu 

trú và quy trình giặt là. 

* Về kỹ năng: 

-  Sử dụng được các loại trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất vệ sinh; 

- Thực hiện được quy trình làm vệ sinh buồng có khách và buồng 

không có khách. 

- Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách đến lưu trú tại khách sạn. 

- Kỹ năng thuyết trình; làm việc nhóm. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Nhận thức đúng đắn về nghề phục vụ buồng 

 - Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận và linh hoạt khi giao tiếp với 

khách.  

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

 Có thể làm việc tại bộ phận buồng phòng của khách sạn như 

nhân viên phục vụ buồng, quản lý, nhân viên giặt là… 

02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%): thi 

vấn đáp 

51 Nghiệp vụ bàn * Về kiến thức:  02 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Nắm được các kiến thức cơ bản, các quy tắc tổ chức và các 

phương pháp phục vụ khác nhau theo các tiêu chuẩn quốc tế 

* Về kỹ năng: 

- Nắm bắt và thực hành một số công việc cơ bản trong hoạt động 

nghề nghiệp của một nhân viên phục vụ nhà hàng. 

- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nắm được quy trình phục vụ bàn 

đối với từng đối tượng khách khác nhau theo tiêu chuẩn quốc tế. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Sinh viên hiểu rõ về ngành học và định hướng lựa chọn nghề 

nghiệp trong tương lai. 

- Khơi dậy tinh thần tự học, tự tích lũy kỹ năng để có thể làm việc 

tốt sau khi tốt nghiệp, tự tin trong các thao tác và quy trình phục 

vụ khách.  

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc tại bộ phận phục vụ bàn của nhà hàng  

* Chiều hướng phát triển 

Trở thành một nhân viên phục vụ bàn chuyên nghiệp. 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%): thi 

vấn đáp 

52 Anh văn giao tiếp 

trong du lịch 1 

* Về kiến thức: 

     -  Củng cố lại một số kiến thức cơ bản của sinh viên về số, 

ngày tháng, cách nói tên, địa chỉ, ... 

     - Cung cấp cho sinh viên một số vốn từ liên quan đến lĩnh vực 

du lịch nói chung và lễ tân khách sạn nói riêng. 

     - Giới thiệu cho sinh viên một số loại khách sạn, loại phòng, 

các quy trình nhận đặt phòng, check-in, cách nhận và trả lời điện 

thoại,... 

* Về kỹ năng: 

    - Giúp sinh viên phát triển kỹ năng đọc hiểu thông qua một số 

bài đọc về lĩnh vực du lịch. 

    - Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp (nghe và nói) bằng 

tiếng Anh thông qua các hoạt động nghe nói theo cặp, cá nhân, 

nhóm, từ đó sinh viên sẽ quen dần với việc sử dụng tiếng Anh 

02 HK6 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

(Vấn đáp): 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Vấn đáp, hệ 

số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trong giao tiếp với bạn bè trong lớp và trong câu việc sau này. 

    - Rèn được kĩ năng ứng biến linh hoạt những tình huống liên 

quan đến việc khách muốn thay đổi thông tin đặt phòng so với 

trước đó 

 * Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

 Sinh viên nhận thức được sự cần thiết của tiếng Anh đối 

với chuyên ngành mình đã theo học để từ đó có động cơ nỗ lực 

trong học tập, có định hướng đúng cho công việc trong tương lai 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

2Có thể làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, resort 

yêu cầu sử dụng tiếng  Anh 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập học phần Tiếng Anh 

giao tiếp trong du lịch 2. 

53 Anh văn giao tiếp 

trong du lịch 2 

* Về kiến thức: 

- Tiếp tục cung cấp cho sinh viên một số vốn từ tiếng Anh về lĩnh 

vực nhà hàng và khách sạn. Sinh viên sẽ được giới thiệu những 

qui trình nhận dịch vụ phòng, check-out, đặt bàn ăn ở nhà hàng, 

đón khách, giới thiệu món ăn cho khách, nhận đặt món của 

khách,... Sinh viên sẽ nắm được những ngôn ngữ chức năng cần 

sử dụng với những mục đích khác nhau trong những hoàn cảnh 

khác nhau ở nhà hàng và khách sạn. 

* Về kỹ năng: 

    - Giúp sinh viên phát triển kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

bài đọc về yêu cầu đối với nhân viên nhà hàng cũng như một số 

hướng dẫn về việc phục vụ trong nhà hàng. 

- Tiếp tục giúp sinh viên phát triển hơn nữa kỹ năng giao tiếp 

bằng tiếng Anh trong lĩnh vực lễ tân nhà hàng và khách sạn. 

 * Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Sinh viên sẽ hiểu hơn về trách nhiệm cũng như những yêu cầu 

cần thiết đối với những công việc trong khách sạn và nhà hàng, từ 

02 HK7 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần và thái độ 

học tập : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

(Vấn đáp): 1 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Vấn đáp, hệ 

số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đó sẽ có được những định hướng rõ ràng hơn, lựa chọn chính xác 

hơn và chuẩn bị kỹ càng hơn cho công việc tương lai của mình. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, resort yêu cầu sử 

dụng tiếng  Anh 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập học phần Tiếng Anh 

giao tiếp trong du lịch 3. 

54 Anh văn giao tiếp 

trong du lịch 3 

 

 

 

 

 

* Về kiến thức: 

- Tiếp tục cung cấp cho sinh viên một số vốn từ tiếng Anh về lĩnh 

vực du lịch ở cấp độ khó hơn thông qua một số bài đọc hiểu về 

các hoạt động và công việc trong lĩnh vực du lịch. Trong học phần 

sinh viên sẽ được học cách giải quyết một số tình huống thường 

gặp khi khách phàn nàn về các dịch vụ trong khách sạn, nhà hàng. 

Sinh viên cũng sẽ được làm quen với công việc của một nhân viên 

ở một công ty hoặc đại lý du lịch, bao gồm việc nhận đặt tour của 

khách cũng như tổ chức và hướng dẫn một số tour du lịch nội địa 

(địa phương) dành cho khách nước ngoài 

* Về kỹ năng: 

- Giúp sinh viên phát triển hơn kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, 

đặc biệt là trong lĩnh vực nhận đặt tour, tổ chức tour và hướng dẫn 

tour.  

 - Giúp sinh viên tự tin và linh hoạt hơn khi làm việc với khách 

cũng như giải quyết những tình huống khó khăn trong lĩnh vực du 

lịch.  

     - Sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với khách 

nước ngoài khi làm việc ở lĩnh vực du lịch. 

 * Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Sinh viên sẽ hiểu hơn về trách nhiệm cũng như những yêu cầu 

cần thiết đối với những công việc khác nhau trong ngành du lịch 

và dịch vụ, từ đó sẽ có được những định hướng rõ ràng hơn và lựa 

02 HK8 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm 

- Điểm Chuyên cần và thái độ 

học tập : hệ số 1 

- Điểm Bài kiểm tra giữa kì 

(Vấn đáp): 1 bài hệ số 3 

 - Thi hết học phần: Vấn đáp, hệ 

số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chọn chính xác hơn cho công việc tương lai của mình. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên yêu 

cầu sử dụng tiếng  Anh 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập tiếng Anh dùng trong 

du lịch ở các bậc học cao hơn. 

55 Thực tế  1 ( Kiến 

thức tự nhiên – 

kinh tế - xã hội) 

* Kiến thức:  

Sinh viên tìm hiểu các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã 

hội, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, vấn đề 

khai thác các điểm du lịch… trên tuyến du lịch được trải nghiệm 

thực tế. 

Sinh viên tích lũy kiến thức và viết báo cáo kết quả chuyến đi. 

* Kỹ năng: 

Sinh viên rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, thu thập và 

phân tích tài liệu, phân tích bản đồ. Sinh viên rèn luyện kỹ năng 

nói trước đám đông, quan sát thực tế thực địa, viết bài thu hoạch. 

* Thái độ: 

Sinh viên có thái độ tích cực trong học tập, rèn luyện để nâng cao 

trình  độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan văn hoá 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, học tập ở các bậc học cao hơn. 

 

 

2 HK4 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (bài báo cáo thực tế): 1 

cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

- Bài thi theo hình thức viết (tự 

luận hoặc trắc nghiệm khách 

quan) hoặc vấn đáp. 

56 Thực tế 2 (Nghiệp 

vụ KS- NH) 

* Kiến thức:  

Nắm được những kiến thức đã học liên quan đến khách sạn, nhà 

hàng, chủ yếu sơ lược các bộ phận trong khách sạn, nhà hàng và 

chức năng của từng bộ phận. 

Quan sát và hiểu được quy trình vận hành thực tế tại khách sạn – 

2 HK6 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (bài báo cáo thực tế): 1 

cột điểm hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nhà hàng nơi kiến tập nhằm đạt yêu cầu đề ra 

* Kỹ năng:  

Sinh viên có kỹ năng quan sát, giao tiếp, phân tích thông tin 

          Sinh viên hiểu rõ về ngành học và định hướng lựa chọn 

nghề nghiệp trong tương lai. 

Có tinh thần trách nhiệm, tự chủ, cầu tiến trong học tập và công 

việc. 

* Thái độ: 

Sinh viên có thái độ tích cực trong học tập, rèn luyện để nâng cao 

trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng, 

… 

* Chiều hướng phát triển: 

Có năng lực học hỏi, cải tiến quy trình, nghiệp vụ, tự rút kinh 

nghiệm, học hỏi qua những lần phục vụ các đối tượng khách khác 

nhau. 

 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

- Bài thi theo hình thức viết (tự 

luận hoặc trắc nghiệm khách 

quan) hoặc vấn đáp. 

57 Thực tế 3 (Nghiệp 

vụ lữ hành – 

hướng dẫn) 

* Kiến thức:  

Củng cố lại những kiến thức mà sinh viên đã học liên quan đến 

văn hóa, lịch sử, địa lý, tài nguyên du lịch, tuyến điểm du lịch, 

nghiệp vụ lữ hành, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

* Kỹ năng:  

Sinh viên có kỹ năng hướng dẫn khách du lịch, kỹ năng điều 

hành tour 

Có kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng 

làm việc nhóm 

* Thái độ: 

Sinh viên có thái độ tích cực trong học tập, rèn luyện để nâng 

cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

2 HK7 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (bài báo cáo thực tế): 1 

cột điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

- Bài thi theo hình thức viết (tự 

luận hoặc trắc nghiệm khách 

quan) hoặc vấn đáp. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Có thể làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành, là hướng dẫn viên 

tại điểm… 

* Chiều hướng phát triển: 

Có khả năng tham gia vào các khoá bồi dưỡng chuyên sâu về 

nghiệp vụ hướng dẫn, trở thành các HDV chuyên nghiệp. 

 

 

58 Thực tập tốt 

nghiệp 

Sinh viên thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến 

hai chuyên ngành chính là văn hóa và du lịch trong thời gian hai 

tháng. Trong quá trình thực tập, sinh viên chịu trách nhiệm thực 

hiện các nội quy, quy chế tại cơ quan thực tập. Bên cạnh đó, sinh 

viên cần liên hệ thường xuyên với giáo viên hướng dẫn để hoàn 

thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa. Nội dung báo cáo 

gắn liên với công việc của sinh viên tại cơ quan thực tập. 

06 HK8 Thái độ thực tập : hệ số 1 

           - Điểm bài báo cáo thực 

tập bài hệ số 3 

 

59 Khóa luận tốt 

nghiệp 

Sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học trong một 

lĩnh vực nào đó của chuyên ngành được đào tạo nếu hội đủ các 

điều kiện theo quy định. 

07 HK8 
Hoàn thành khóa luận Tốt 

nghiệp 

60 Du lịch sinh thái * Về kiến thức 

Học phần du lịch sinh thái cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản lý luận về du lịch sinh thái như khái niệm, đặc trưng, 

các nguyên tắc cơ bản; những kiến thức cơ bản về các loại tài 

nguyên du lịch sinh thái và phân bố tài nguyên du lịch sinh thái ở 

Việt Nam. Cung cấp cho người học những giá trị của từng loại tài 

nguyên du lịch sinh thái và hiện trạng, định hướng khai thác, phát 

triển du lịch sinh thái. 

* Về kỹ năng: 

 Giúp sinh viên có kỹ năng ghi nhớ các vườn quốc gia, khu 

dự trữ sinh quyển, … ở Việt Nam, từ đó phục vụ cho công tác 

hướng dẫn du lịch tại các tuyến du lịch sinh thái trên cả nước. 

02 8 H - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm khách quan) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

 Hình thành cho sinh viên thái độ biết giữ gìn và bảo vệ đa 

dạng sinh học. 

 * Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Có thể làm việc tại các khu du lịch sinh thái ở Việt Nam hoặc là 

nhân viên hướng dẫn khách du lịch đến tham quan tại các điểm. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, tác nghiệp chuyên ngành sau 

khi ra trường. 

61 Du lịch tôn giáo – 

tín ngưỡng 

* Về kiến thức: 

Sau khi học xong, sinh viên có thể: 

- Nắm vững được những kiến thức cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng 

trên thế giới và Việt Nam. 

- Hiểu rõ được vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng trong hoạt động 

phát triển du lịch. 

- Phân tích được những điều kiện cần thiết để phát triển loại hình 

du lịch tôn giáo – tín ngưỡng 

- Hiểu rõ về thực trạng phát triển du lịch tôn giáo – tín ngưỡng ở 

Việt Nam và Quảng Nam  

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học vào việc đưa 

ra những kế hoạch, có những đề xuất vào trong hoạt động phát 

triển du lịch tôn giáo – tín ngưỡng của địa phương. 

- Kỹ năng thuyết trình; làm việc nhóm. 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành thái độ đúng đắn trong các hoạt động phát triển du 

lịch. 

- Có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị tôn giáo – tín ngưỡng. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học trong quản lý hoặc 

tham mưu, đề xuất những giải pháp cho các cấp quản lý du lịch 

02 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

đối với hoạt động phát triển loại hình du lịch tôn giáo – tín 

ngưỡng. 

62 Văn hóa Chăm * Về kiến thức: 

- Khái quát được tiến trình phát triển của văn hóa Chăm từ Tiền 

Sa Huỳnh, Sa Huỳnh, Tiền Chăm pa, Chăm pa đến nay. 

- Hiểu và lý giải được sự phong phú và đa dạng của các giá trị 

văn hóa của người Chăm hiện nay. 

- Nắm được những đặc trưng sinh hoạt văn hóa về mọi mặt của 

người Chăm ở Ninh Thuận - Bình Thuận và An Giang hiện nay. 

* Về kỹ năng: 

Rèn luyện được các kỹ năng làm việc nhóm, thực tế thực địa để 

đối sánh với ý kiến của những người đi trước, sử dụng công nghệ 

thông tin và báo cáo trước đám đông... 

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

- Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết 

vấn đề, nhanh nhạy, chính xác. Có thế giới quan khoa học đúng 

đắn. 

- Có hứng thú, yêu thích đặc trưng văn hóa tộc người. 

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Có thể dạy phần văn hóa các tộc người thiểu số ở Việt Nam ở 

các trường phổ thông hoặc cao đẳng sau khi học Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm. 

* Chiều hướng phát triển: 

Là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, tác nghiệp chuyên ngành sau 

khi ra trường. 

03 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 2 cột 

điểm hệ số 3 

- Thi hết học phần học làm tiểu 

luận (không quá 20%SV): 1 cột 

điểm hệ số 6 

Các bài kiểm tra và thi theo 

hình thức viết (tự luận) 

63 Tổ chức sự kiện * Về kiến thức: 

- Giúp sinh viên nắm được những kiến thức căn bản về phạm trù 

sự kiện và ngành công nghiệp sự kiện; phương pháp lập kế hoạch 

chiến lược cho sự kiện; các nguyên tắc, công cụ và kỹ thuật xây 

dựng chiến lược marketing và chính sách marketing mix cho sự 

kiên, quản trị một dự án sự kiện. Ứng dụng những hiểu biết trên 

02 HK8 - Chuyên cần, thái độ học tập: 1 

cột điểm hệ số 1 

- Làm bài kiểm tra thường 

xuyên (hoặc bài tập lớn): 1 cột 

điểm hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

để phân tích đánh giá các phương pháp và kỹ năng thực hiện cho 

mỗi dự án sự kiện cụ thể.   

- Giúp sinh viên nhận diện, phân tích, đánh giá được tính khả thi 

và hiệu quả của dự án sự kiện, đưa ra những khuyến cáo với các 

bên liên quan dựa vào kết quả phân tích. 

* Về kỹ năng: 

- Giúp sinh viên có kỹ năng áp dụng linh hoạt các nguyên tắc, 

phương pháp, công cụ, kỹ thuật thực hiện vào các tình huống cụ 

thể; kỹ năng phán đoán và nhận dạng các vấn đề để đưa ra những 

khuyến cáo hợp lý dựa trên sự phân tích 

- Giúp sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, thực hiện 

phân tích và đánh giá đúng các những vấn đề với các bên liên 

quan dựa trên sự phân tích hợp lý các vấn đề liên quan đến công 

tác quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội.   

* Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

Sinh viên có trách nhiệm và tình yêu nghề nghiệp, có tinh thần 

học hỏi sáng tạo, áp dụng truyền thông hiệu quả trong hoạt động 

tổ chức sự kiện và lễ hội     

* Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Có thể làm việc trong các công ty tổ chức sự kiện hoặc tham gia 

vào việc tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp, cơ quan nơi mình 

công tác. 

- Thi hết học phần hoặc làm 

tiểu luận (không quá 20%SV): 

1 cột điểm hệ số 6 

 

11. NGÀNH ĐH NGÔN NGỮ ANH 

 

1 Triết học Mác - 

Lênin 

1.Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

3 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

 - Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

          Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề 

nghiệp trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn 

những suy nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai 

trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

2 Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

3 Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

4 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý luận 

và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

5 Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

5 Pháp luật đại 

cương 

(General laws) 

Pháp luật Việt Nam đại cương là môn học nhằm cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói 

chung và một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật của 

Nhà nước CHXHCN Việt Nam như Luật Hiến pháp, Luật hành 

chính, Luật dân sự, Luật Tố Tụng dân sự, Luật Hôn nhân và Gia 

đình, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Kinh tế, Luật đất 

đai, Luật tài chính, Luật lao động và một số vấn đề về Luật quốc 

tế.   

Trên cơ sở những tri thức về khoa học pháp lý, môn học này còn 

có nhiệm vụ giáo dục cho sinh viên ý thức tôn trọng, tuân thủ và 

tự giác chấp hành pháp luật; có thể vận dụng những kiến thức đã 

học trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của 

gia đình và xã hội.  

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

6 Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

 - Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 

phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và ý 

thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN;  

        - Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào 

sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. 

 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

7 Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

          - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công 

tác quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp 

sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên 

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam. 

          - Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, 

nhân phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh 

phi truyền thống. 

         - Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến 

lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

         - Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực 

tiễn.  

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

8 Học phần III: 

Quân sự chung 

  Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, 

củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo 

vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ 

đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội 

nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa hình quân 

sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công 

nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

           Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh 

hoạt các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học 

tập, chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, 

phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{30} HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

c. Hình thức thi: Tự luận  

 

9 Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

        b) Yêu cầu: 

         - Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật. 

         - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật 

quân sự cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, 

biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự 

vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: TH bắn súng 

10 Giáo dục thể chất 1 Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên biết 

được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa chấn 

thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong rèn 

luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách giữ 

vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập luyện.   

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

11 Giáo dục thể chất 2 Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế cơ 

bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát triển 

chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số môn như 

: Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ bản của 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), để rèn 

luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn luyện ý 

chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người tập. 

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

12 Giáo dục thể chất 3 -Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

13 Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 tháng 7 

năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6 Ngoại ngữ 1 

(Tiếng Pháp 1) 

(HP Tự chọn) 

Học phần Ngoại ngữ 1 giúp sinh viên có thể giao tiếp, hỏi và trả 

lời những câu đơn giản hàng ngày trong cuộc sống theo chủ điểm 

thông thường.  

3 HK2 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 
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Lịch trình 
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Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

7 Ngoại ngữ 1 

(Tiếng Trung 1) 

(HP Tự chọn) 

Học phần Ngoại ngữ 1 giúp sinh viên có thể biết đọc, biết viết 

chữ Hán và giao tiếp một số câu ở mức độ đơn giản.  

3 HK2 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

8 Ngoại ngữ 2 

(Tiếng Pháp 2) 

(HP Tự chọn) 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể giao tiếp theo chủ 

điểm thông thường trong cuộc sống hằng ngày. 

2 HK3 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

9 Ngoại ngữ 2 

(Tiếng Trung 2) 

(HP Tự chọn) 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể giao tiếp tương đối 

tự tin, có thể trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, giải thích 

vấn đề nảy sinh, có thể trình bày ý kiến về các vấn đề quen thuộc 

trong cuộc sống hằng ngày.   

2 HK3 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

10 Ngoại ngữ 3 

(Tiếng Pháp 3) 

(HP Tự chọn) 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể giao tiếp tương đối 

lưu loát theo chủ điểm trong cuộc sống hằng ngày, nhận và phản 

hồi thông tin một cách nhanh chóng.  

2 HK4 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

11 Ngoại ngữ 3 

(Tiếng Trung 3) 

(HP Tự chọn) 

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể tiến hành các 

hội thoại thông thường và có thể nghe nói và đọc hiểu và giao tiếp 

một số tình huống ngôn ngữ thông dụng. 

2 HK4 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

12 Tin học căn bản 

(Computing 

essentials) 

 

 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông nhằm ứng dụng hiệu quả vào công 

tác học tập, nghiên cứu và làm việc. Cụ thể, người học hiểu biết 

về hệ thống máy tính, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống máy 

tính vào tìm kiếm và trao đổi thông tin qua mạng Internet, biên 

soạn tài liệu, thiết kế giáo án điện tử, các bài thuyết trình, lập bảng 

3 HK1 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 



395 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tính điện tử và một số nội dung khác. 

13 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

(Research 

methods) 

 

Học phần nhằm giới thiệu sinh viên về khoa học và phương pháp 

NCKH, trong đó trọng tâm là giúp sinh viên hiểu được thiết kế 

nghiên cứu (research design) của các nghiên cứu liên quan đến 

ngôn ngữ và dạy học ngoại ngữ. Sinh viên được giới thiệu về qui 

trình NCKH, cấu trúc của một bài nghiên cứu, các loại thiết kế 

nghiên cứu, dữ liệu và cách thu thập, xử lý dữ liệu trong nghiên 

cứu. Phần lý thuyết và các minh họa nghiên cứu được cấu trúc đan 

xen trong chương trình.  

2 HK3 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

14 Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 

(Introduction to 

Vietnamese 

culture) 

 

 

Nội dung học phần cung cấp cho người học những khái niệm 

chung nhất về văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Hệ thống các 

thành tố cơ bản của VHVN và những đặc trưng của chúng. Gồm 

có 6 chương và phần kết luận. 

2 HK4 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

15 Tiếng Việt thực 

hành 

(Vietnamese 

language in 

practice) 

 

Học phần giúp sinh viên rèn luyện, phát triển kỹ năng sử dụng 

tiếng Việt như: kĩ năng viết đúng chính tả; kĩ năng lựa chọn và sử 

dụng từ; kĩ năng viết câu và tạo lập đoạn văn, văn bản, đề cương; 

kĩ năng tóm tắt và tiếp nhận các loại văn bản; kỹ năng viết lịch sử 

vấn đề của đề tài khoa học… Bên cạnh đó, học phần này con giúp 

sinh viên hình thành và rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

trong giao tiếp và nhất là trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy 

sau này. 

2 HK4 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

16 Dẫn luận ngôn ngữ 

(Introduction to 

linguistics) 

 

 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bản 

chất xã hội, bản chất tín hiệu, chức năng giao tiếp, thể hiện tư duy 

của ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ; đồng thời, cung cấp 

những kiến thức về từng bộ phận thuộc bình diện cấu trúc hoặc 

bình diện sử dụng của ngôn ngữ như: ngữ âm, hình thái, cú pháp, 

ngữ nghĩa, ngữ dụng… 

Mặt khác, học phần cũng cung cấp cho sinh viên một số kiến thức 

2 HK5 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

về văn tự, về bức tranh phân loại các ngôn ngữ trên thế giới để có 

một cái nhìn tuy còn rất đơn giản nhưng cũng đã sơ bộ có tính 

toàn cảnh. 

Ngoài những nội dung trên đây, môn học còn bước đầu cung cấp 

cho sinh viên một số thao tác, kỹ năng phân tích, nhận diện và 

miêu tả đối tượng nghiên cứu làm nền tảng để đi vào học chuyên 

sâu bên ngoại ngữ chuyên ngành. 

17 Ngữ pháp 1 

(Grammar 1) 

Học phần Ngữ pháp 1 cung cấp cho sinh những kiến thức cơ bản, 

khái quát và hệ thống về các từ loại của tiếng Anh ở cả hai 

phương diện lý thuyết  và thực hành nhằm giúp sinh viên sử dụng 

từ vựng hiệu quả trong giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh.  

3 HK1 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

18 Ngữ pháp 2 

(Grammar 2) 

Học phần Ngữ pháp 2 cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về 

các loại mệnh đề, cấu trúc câu trong tiếng Anh và các dạng bài tập 

và hoạt động thực hành để nắm vững và vận dụng kiến thức ngữ 

pháp đã học vào thực tiễn giao tiếp, đặc biệt nói và viết. 

3 HK2 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

19 Nghe 1 

(Listening 1) 

Học phần Nghe 1 cung cấp cho sinh viên từ vựng và thành ngữ 

cần thiết để có thể tiếp cận các đoạn hội thoại trong mỗi bài học, 

rèn luyện các kỹ năng nghe nắm ý chính, nghe lấy thông tin chi 

tiết, nghe và nhận ra thái độ của người nói,… . Sau khi hoàn thành 

học phần này, người học có thể nghe hiểu ở mức độ cơ bản thông 

qua các dạng bài tập khác nhau: trắc nghiệm, nối, xếp theo thứ 

tự,... 

2 HK1 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

20 Nghe 2 

(Listening 2) 

Học phần Nghe 2 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, hoạt hoá 

kiến thức nền của sinh viên về kiến thức, ngôn ngữ liên quan đến 

chủ điểm, để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghe thông qua ngữ 

điệu, cách phát âm. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể 

nhận diện ngôn ngữ thông qua phát âm, trọng âm giúp cho sinh 

viên có khả năng tái tạo ngôn ngữ để giao tiếp thông qua các kỹ 

năng khác. 

2 HK2 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

21 Nghe 3 

(Listening 3) 

Học phần Nghe 3 cung cấp cho sinh viên được môt lượng lớn từ 

vựng liên quan đến nhiều chủ đề quen thuôc thường xuất hiện 

trong các kỳ thi IELTS, một số điểm ngữ pháp cần thiết cho mỗi 

chủ điểm bài học. Đặc biệt, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng 

nghe cơ bản và phát triển kỹ năng nghe theo dạng bài kiểm tra của 

kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt thang điểm từ 4.0-

4.5 

2 HK3 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

22 Nghe 4 

(Listening 4) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên ngữ liệu cần thiết, giúp sinh 

viên luyện nghe hiểu theo nội dung, cấu trúc và các dạng câu hỏi 

của bài thi IELTS. Sau khi học xong học phần này sinh viên có 

thể nghe hiểu theo dạng IELTS ở cấp độ cơ bản với các dạng bài 

tập được cập nhật. 

2 HK4 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

23 Nghe 5 

(Listening 5) 

Học phần Nghe 5 cung cấp cho sinh viên lượng lớn từ vựng liên 

quan đến nhiều chủ đề thường xuất hiện trong các kỳ thi Ielts, một 

số kỹ năng dự đoán và nghe các loại thông tin khác nhau để có thể 

làm được tất cả các dạng bài tập theo bài kiểm tra của kỳ thi 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt thang điểm từ 5.5-6.5. 

2 HK5 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

24 Nghe 6 

(Listening 5) 

Học phần Nghe 6 tiếp tục rèn luyện các kỹ năng nghe theo dạng 

đề thi IELTS.  Sinh viên luyện nghe ở lớp dưới sự hướng dẫn của 

giảng viên và tự học thêm ở nhà theo tài liệu được giảng viên giới 

thiệu. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể nghe hiểu ở 

mức độ 6.5-7.0 IELTS Học phần này góp phần nâng cao kỹ năng 

giao tiếp hiệu quả cho sinh viên. 

2 HK6 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

25 Nói 1 

(Speaking 1) 

Học phần Nói 1 cung cấp cho người học những kiến thức chung, 

cơ bản về giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Bên cạnh đó, cung cấp 

các hoạt động cho người học thực hành để hình thành kỹ năng 

giao tiếp tiếng Anh theo các chức năng ngôn ngữ (mục tiêu giao 

tiếp), làm cơ sở để học tiếp học phần Nói 2. 

3 HK1 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài trình bày: hệ số 

3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

26 Nói 2 

(Speaking 2) 

Học phần Nói 2 nhằm giúp sinh viên tiếp tục làm quen với việc 

giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động hàng ngày, cung cấp 

2 HK2 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cho sinh viên những cách diễn đat để thể hiện một số chức năng 

ngôn ngữ như khuyên bảo, gợi ý, khen ngợi, phàn nàn, dàn xếp 

cuộc hẹn, nói về tương lai, so sánh, diễn tả sự nuối tiếc... Ở một số 

trường hợp, kiến thức ngữ pháp được vận dung vào trong các bài 

hội thoại để đạt hiệu quả giao tiếp. Sau khi hoàn thành học phần, 

sinh viên có khả năng giao tiếp tương đối tốt, sử dụng được ngôn 

ngữ thích hợp để thể hiện được mục đích và ý định giao tiếp.  

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra trình bày : 

hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6  

27 Nói 3 

(Speaking 3) 

Học phần Nói 3 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, 

cách phát âm, diễn đạt ngôn ngữ chuẩn xác để nâng cao kiến thức 

và kỹ năng nói thông qua các kỹ thuật làm bài kiểm tra nói của 

IELTS đạt thang điểm từ 4.0-4.5. Sau khi hoàn thành học phần, 

sinh viên có thể giao tiếp tương đối tự tin, có thể trao đổi, kiểm tra 

và xác nhận thông tin, giải thích vấn đề nảy sinh, có thể trình bày 

ý kiến về các vấn đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.   

2 HK3 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra trình bày : 

hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6  

28 Nói 4 

(Speaking 4) 

Học phần Nói 4 cung cấp môt lượng lớn từ vựng liên quan đến 

nhiều chủ đề mới (so với học phần Nói 3), một số điểm ngữ pháp, 

cách phát âm, cách diễn đạt ngôn ngữ cho những tình huống khác 

nhau và kỹ năng nói thông qua các kỹ thuật làm bài kiểm tra nói 

của IELTS đạt thang điểm từ 4.5-5.0. Sau khi hoàn thành học 

phần, sinh viên có thể giao tiếp khá tự tin, có thể trình bày một 

chủ đề trong vòng 1-2 phút và có thể trình bày ý kiến của mình về 

các vấn đề quen thuộc trong cuộc sống.  

2 HK4 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra trình bày : 

hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6  

29 Nói 5 

(Speaking 5) 

Học phần Nói 5 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, ngữ pháp, 

cách phát âm, ý tưởng  để nâng cao kiến thức và kỹ năng nói 

thông qua các kỹ thuật làm bài kiểm tra nói của IELTS đạt thang 

điểm từ 6.0-7.5. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể 

trình bày ý kiến về các đề tài quen thuộc trong cuộc sống hằng 

ngày một cách mạch lạc, có sự kiên kết ý, và có thể thảo luận về 

các vấn đề trừu tượng liên quan đến đề tài sử dụng từ vựng mang 

tính học thuật. 

2 HK5 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra trình bày : 

hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6  

30 Nói 6 Học phần Nói 6 được biên soạn để giảng dạy trong 2 tín chỉ gồm 2 HK6 15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

(Speaking 6) 9 đơn vị bài học. Học phần nhằm nâng cao kỹ năng thuyết trình, 

một kỹ năng rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại cho sinh 

viên. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể thể hiện vấn 

đề mình muốn trình bày một cách lưu loát và diễn đạt thành công 

ý tưởng của mình để người nghe hiểu được và đồng thời làm cho 

bài phát biểu của mình mang tính thuyết phục.  

 Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra trình bày : 

hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6  

31 Đọc 1 

(Reading 1) 

Học phần Đọc 1 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng phong phú 

từ nhiều chủ đề khác nhau, các chiến lược đọc hiểu để củng cố và 

nâng cao kỹ năng đọc căn bản phù hợp với yêu cầu của học phần 

này. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể áp dụng các kỹ 

năng đọc để có thể hiểu được các bài khóa, bài báo, bảng tin về 

các chủ đề trong đời sống hằng ngày và áp dụng các kỹ năng đó 

để đọc hiểu văn bản một cách nhanh nhất. 

2 HK1 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

32 Đọc 2 

(Reading 2) 

Học phần Đọc 2 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng mang tính 

học thuật, các chiến lược đọc hiểu đa dạng để củng cố và nâng cao 

kỹ năng đọc cho sinh viên. Sau khi hoàn thành học phần, sinh 

viên có thể áp dụng các kỹ năng đọc căn bản này để đọc hiểu các 

văn bản với nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo nền tảng để sinh viên 

có thể học tốt hơn các học phần Đọc tiếp theo. 

2 HK2 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

33 Đọc 3 

(Reading 3) 

Học phần Đọc 3 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, kiến thức và 

các kỹ thuật làm bài đọc của IELTS đạt thang điểm từ 4.0-4.5. 

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể làm các dạng bài 

đọc cơ bài cơ bản trong IELTS.   

2 HK3 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

34 Đọc 4 

(Reading 4) 

Học phần Đọc 4 có vai trò quan trọng trong việc giúp sinh viên 

làm quen và có kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc, từ vựng, kỹ năng 

đọc dạng IELTS trong thang điểm từ 4.0-4.5. Sau khi hoàn thành 

học phần, sinh viên có thể nắm vững các kỹ năng đọc hiểu dạng 

IELTS, tiếp thu được nhiều từ vựng và nắm cách thức để làm bài 

đọc IELTS tốt.  

2 HK4 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

35 Đọc 5 Học phần Đọc 5 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng, các chiến 2 HK5 15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

(Reading 5) lược, kỹ năng đọc hiểu cần thiết để nâng cao kiến thức thông qua 

các kỹ thuật làm bài kiểm tra đọc của IELTS đạt thang điểm từ 

5.5- 6.0. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể tương đối 

tự tin làm các bài thi đọc IELTS, có thể nắm bắt nhanh, giải thích 

các nội dung dựa vào các kỹ thuật đọc đã được trang bị.    

 Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

36 Đọc 6 

(Reading 6) 

Học phần Đọc 6 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng liên quan 

đến từng chủ đề, các đặc điểm về các dạng bài tập đọc hiểu IELTS 

ở trình độ cao, các kỹ năng áp dụng vào từng dạng bài tập cụ thể, 

các chiến lược trả lời từng dạng bài tập để đạt thang điểm từ 6,5 -

7. 

2 HK6 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

37 Viết 1 

(Writing 1) 

Học phần Viết 1 cung cấp kiến thức cũng như các dạng bài tập về 

các mẫu câu đa dạng phong phú của tiếng Anh, các dạng bài tập 

về tạo câu từ các từ/cụm từ cho sẵn, bài tập về sắp xếp từ/cụm từ 

theo thứ tự hợp lý để tạo thành các câu có nghĩa trong tiếng Anh, 

về kết nối các câu đơn để tạo thành câu phức hoặc biến đổi các 

cấu trúc câu để hợp với mục tiêu và ý định giao tiếp cụ thể. Sau 

khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng chọn lựa từ vựng, 

cấu trúc câu với các kết hợp thích hợp để đạt được hiệu quả giao 

tiếp ở cấp độ câu. Học phần này làm cơ sở cho các dạng bài viết 

tiếp theo. 

2 HK1 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

38 Viết 2 

(Writing 2) 

Học phần Viết 2 đi sâu về mảng viết thư, email, điền vào các tờ 

đơn. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng giao tiếp bằng 

văn bản.  

2 HK2 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

39 Viết 3 

(Writing 3) 

Học phần Viết 3 cung cấp cho sinh viên kiến thức về viết đoạn 

văn tiếng Anh đồng thời cung cấp các bài mẫu, các hoạt động thực 

hành giúp hình thành kỹ năng viết đoạn văn theo phong cách hàn 

lâm trong tiếng Anh, làm cơ sở để viết bài luận tiếng Anh hoặc 

các bài nghiên cứu khoa học. 

2 HK3 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

40 Viết 4 Học phần Viết 4 tập trung vào Task 1 trong kỳ thi viết IELTS-yêu 3 HK4 15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

(Writing 4) cầu sinh viên dựa vào bảng biểu, biểu đồ hoặc một hình (đồ thị 

quy trình, hình mặt cắt…) để viết một báo cáo …  

 Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài trình bày: hệ số 

3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

41 Viết 5 

(Writing 5) 

Học phần Viết 5 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng liên quan tới 

các đề tài của các đơn vị bài học và các cách diễn đạt văn viết và 

liên kết câu theo phong cách hàn lâm. Học phần cũng cung cấp 

các dạng bài tập đa dạng phong phú cho sinh viên rèn luyện để có 

thể sử dụng ngôn ngữ chính xác, đa dạng trong viết luận tiếng 

Anh IELTS task 2. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể 

viết một số dạng bài luận tiếng Anh có liên kết ý tưởng và trình 

bày ý tưởng một cách mạch lạc, có ví dụ minh họa để làm rõ ý 

tưởng, có từ ngữ và cấu trúc đa dạng không lặp lại.  

3 HK5 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài trình bày: hệ số 

3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

42 Viết 6 

(Writing 6) 

Học phần Viết 6 cung cấp kiến thức và các bài luyện tập tổng hợp 

các dạng viết IELTS task 1 và task 2, được đánh giá theo các tiêu 

chí của ký thi IELTS nhằm chuẩn bị cho người học kiến thức, kỹ 

năng và tâm thế về mọi phương diện để có thể viết bài thi IELTS 

đạt mức điểm từ 50-6.0 điểm. 

2 HK6 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

43 Ngữ âm và Âm vị 

học 

(Phonetics and 

phonology) 

Học phần Ngữ âm cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầu 

tiên mang tính lý thuyết về ngôn ngữ, làm cơ sở để học tiếp các 

môn học tiếp theo về lý thuyết tiếng như hình vị, cú pháp.  

Học phần cung cấp các khái niệm về ngữ âm và âm vị học, các 

kiến thức về hệ thống âm vị tiếng Anh, các đặc điểm về mặt ngữ 

âm và âm vị cũng như các qui luật chi phối sự kết hợp các âm để 

taọ thành từ và liên kết các từ trong chuỗi lời nói. Sau khi hoàn 

thành học phần, sinh viên có thể phát âm tốt và biết cách nói tiếng 

Anh giống như người bản ngữ. 

3 HK6 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài trình bày: hệ số 

3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

44 Hình vị học 

(Morphology) 

Học phần Hình vị học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

chung về cấu trúc từ, đặc biệt là các yếu tố, quá trình và qui luật 

giúp hình thành nên từ mới trong tiếng Anh. Học xong học phần 

2 HK6 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

này, sinh viên hiểu hơn về cấu trúc từ, có khả năng hình thành từ 

mới hợp với ngữ cảnh giao tiếp.  Học phần này là cơ sở cho học 

phần Cú pháp. 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

45 Văn học các nước 

nói tiếng Anh 

(An Introduction to 

Literature in 

English) 

Học phần Văn học các nước nói tiếng Anh nhằm phát triển năng 

lực ngôn ngữ Anh cho sinh viên thông qua các tác phẩm văn học 

viết bằng tiếng Anh trên thế giới. Thông qua học phần, sinh viên 

nâng cao năng lực đọc hiểu và năng lực nghiên cứu các tác phẩm 

văn học. Ngoải ra, sinh viên có thể nâng cao kỹ năng dịch thuật và 

kỹ năng diễn đạt tiếng Anh trong phạm vi chuyên ngành văn học. 

Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện cách thức diễn đạt văn bản 

văn học tương đương giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Sau khi hoàn 

thành học phần, sinh viên hình thành năng lực thẩm mỹ thông qua 

việc cảm nhận các tác phẩm văn học, giúp phát triển khả năng tư 

duy phản biện về văn học và con người được miêu tả trong các tác 

phẩm.  

2 HK7 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm 1 bài trình bày: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

46 Đất nước học Anh-

Mỹ 

(British-American 

Studies) 

Học phần Đất nước học Anh-Mỹ cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về văn hoá Anh và Mỹ: đất nước, con người, 

chính trị, kinh tế, giáo dục, một số giá trị văn hoá, tôn giáo, ... 

Sinh viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức này thông qua các 

bài đọc về những nội dung liên quan, thông qua những kiến thức 

được giáo viên cung cấp thêm tại lớp, thông qua những bài tập 

được giao nhằm củng cố kiến thức hoặc phát huy khả năng tìm 

tòi, nghiên cứu của sinh viên. Ngoài ra, sinh viên còn có thể hiểu 

rõ hơn về văn hoá Việt Nam khi so sánh đối chiếu một số đặc 

điểm văn hoá, giáo dục, kinh tế, chính trị, xã hội, ... giữa các 

nước, từ đó sinh viên có thể mở rộng tầm hiểu biết về văn hoá của 

mình. 

3 HK7 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

47 Tiếng Anh văn 

phòng 

(English for office) 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh văn phòng, giúp sinh viên làm quen với thuật ngữ, 

trang thiết bị bằng tiếng Anh căn bản, thông dụng trong công việc, 

nâng cao khả năng giao tiếp với đồng nghiệp hoặc với khách nước 

2 HK7 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

ngoài và kỹ năng viết bằng tiếng Anh trong những tình huống 

thuộc văn phòng. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao vốn từ cơ 

bản về Tiếng Anh thương mại và quảng cáo. 

Thi học kỳ: hệ số 6 

48 Biên dịch 1 

(Transaltion 1) 

Học phần Biên dịch 1 cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

kỹ thuật dịch, ôn tập các kiến thức ngữ pháp liên quan đến cấu 

trúc câu, đối chiếu cấu trúc tiếng Anh và tiếng Việt. Sau khi hoàn 

thành học phần, sinh viên có thể dịch Anh Việt, Việt Anh ở cấp 

độ câu.  

2 HK5 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

49 Biên dịch 2 

(Transaltion 2) 

Học phần cung cấp khái niệm, các phương pháp dịch, các yêu cầu 

về độ chính xác của văn bản dịch, kỹ thuật dịch, hay quy trình tiến 

hành công việc dịch (chiến lược dịch), trang bị kiến thức về các 

phương pháp dịch, kỹ thuật dịch và quy trình tiến hành dịch một 

văn bản (cấp độ câu) từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích, 

đồng thời phát triển kỹ năng dịch ở cấp độ đoạn. Học phần giúp 

sinh viên chọn phương pháp dịch phù hợp, nắm được quy trình; 

đồng thời sinh viên có thể nhận diện và tìm ra những điểm giống 

và khác giữa tiếng Anh và tiếng Việt về cấu trúc ngôn ngữ ở bình 

diện từ, cụm từ và câu để có thể chọn cấu trúc (câu) cho văn bản 

đích phù hợp, biết cách dùng từ và chọn nét nghĩa phù hợp.  

2 HK6 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

50 Phiên dịch 

(Interpreting) 

Học phần giới thiệu tóm tắt các khái niệm, kỹ thuật và kiến thức 

nền về kỹ năng phiên dịch. Sinh viên được thảo luận, phân tích và 

tổng hợp sự khác nhau giữa biên dịch và phiên dịch, các nguyên 

tắc và các yêu cầu cụ thể ở mỗi loại hình phiên dịch. Dựa vào bộ 

dĩa DVD (gồm 7 cuốn) Interpreting Europe, Interpreting Asia, 

sinh viên được tiếp cận và học tập các kỹ năng phiên dịch thông 

qua lý thuyết phiên dịch. Mỗi DVD được chia làm 4 phần chính: 

(1) Giới thiệu: dẫn dắt sinh viên tiếp cận vấn đề; (2) tình huống: 

dựng lại những bối cảnh trong đó người thông dịch viên mắc lỗi 

để sinh viên rút ra bài học kinh nghiệm; (3) Ý kiến chuyên gia: 

các chuyên gia hàng đầu về dịch thuật trao đổi kinh nghiệm; (4) 

Phim tài liệu: thực tế môi trường làm việc của thông dịch viên. 

3 HK7 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

Điểm TB 2 bài trình bày: hệ số 

3 

Thi học kỳ: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Ngoài ra, sinh viên được mở rộng vốn từ vựng, kiến thức ngôn 

ngữ của cả hai ngôn ngữ Anh- Việt thông qua các bài tập thực 

hành về các chủ đề như giáo dục, y tế, nghề nghiệp, dân số … 

51 Tiếng Anh Thương 

Mại 

(Business English) 

(HP Tự chọn) 

Học phần Tiếng Anh Thương Mại trang bị cho sinh viên kiến 

thức và kỹ năng cần thiết cho nhu cầu công việc trong môi trường 

thương mại. Những kiến thức được trang bị trong học phần này là 

những kiến thức gắn với các tình huống thực tế. Từ đó sinh viên 

được trao dồi kỹ năng, tăng cường sự tự tin khi tiếp xúc với môi 

trường giao tiếp thương mại quốc tế.  

3 HK7 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

52 Tiếng Anh Du 

Lịch 

(English for 

Tourism) 

(HP Tự chọn) 

Học phần tiếng Anh Du lịch cung cấp cho sinh viên một số vốn từ 

tiếng Anh về lĩnh vực du lịch: lễ tân khách sạn, hướng dẫn viên du 

lịch, nhà hàng... , giúp sinh viên làm quen với những tình huống 

thường gặp trong lĩnh vực này. Đồng thời, sinh viên được trang bị 

một lượng kiến thức nhất định về lĩnh vực du lịch, dịch vụ, phát 

triển kỹ năng giao tiếp, giúp sinh viên làm quen và tự tin hơn 

trong môi trường du lịch và dịch vụ. Sau khi hoàn thành học phần, 

sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ.  

3 HK7 

 

15 tuần (3 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

53 Biên dịch nâng cao 

(Advanced 

translation) 

(HP Tự chọn) 

Học phần Biên dịch nâng cao cung cấp cho sinh viên kiến thức 

nâng cao về các kỹ thuật dịch, những điểm cần lưu ý khi dịch 

Anh-Việt, Việt-Anh tập trung vào các điểm khác biệt về cấu trúc 

trong tiếng Anh và tiếng Việt. Sau khi hoàn thành học phần, sinh 

viên có thể dịch văn bản Anh-Việt, Việt-Anh với tính chính xác 

cao, ngôn ngữ diễn đạt tự nhiên. Sinh viên luyện dịch cá nhân, 

theo cặp học nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Học phần 

này vận dụng kiến thức sinh viên đã học ở học phần khác, chủ yếu 

là Viết, Ngữ pháp, và Đọc, góp phần nâng cao kỹ năng ngôn ngữ 

cho sinh viên. 

2 HK7 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

54 Giao thoa văn hóa 

(Cross-culture 

Communication) 

(HP Tự chọn) 

Học phần Giao thoa cung cấp cho sinh viên kiến thức về văn hoá 

giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về các hành vi ứng xử đặc 

trưng của các cộng đồng khác nhau nhằm có cách ứng xử phù hợp 

trong các tình huống giao tiếp, đảm bảo tiếp nhận và truyền đạt 

2 HK7 

 

15 tuần (2 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thông tin thành công. Thông qua môn học, người học sẽ có hiểu 

biết sâu hơn về bối cảnh giao tiếp trong giai đoạn toàn cầu hóa 

hiện nay nhằm tăng cường luyện tập và từng bước nâng cao các 

kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. 

Thi học kỳ: hệ số 6 

55 Thực tập tốt 

nghiệp 

(Internship) 

Thực tập tốt nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ 

năng ngôn ngữ về một lĩnh vực cụ thể trong hoạt động sử dụng 

Tiếng Anh, nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong môi 

trường thực tế, đúc kết được một số kinh nghiệm thực tiễn về 

môn, ngành đã học, tiếp cận thị trường làm việc liên quan đến 

chuyên ngành đào tạo. 

6 8 tuần Viết báo cáo: hệ số 2, Nhật ký 

thực tập: hệ số 1. Kết quả cuối 

cùng là trung bình cộng hệ số 3 

của 2 nội dung trên. 

 

56 Cú pháp 

(Syntax) 

Học phần Cú pháp cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý 

thuyết về cấu trúc và chức năng của các đơn vị cú pháp trong 

tiếng Anh như cụm từ, mệnh đề, câu; Ngoài ra học phần cũng đề 

cập đến các cơ sở để phân loại từ vựng cũng như các qui luật để 

tạo nên các loại cụm từ, mệnh đề, câu trong tiếng Anh;  Sau khi 

hoàn thành học phần, sinh viên có thể nói và viết đúng ngữ pháp 

tiếng Anh cũng như có khả năng tiếp thu môn ngữ ngữ nghĩa và 

ngữ dụng học. 

3 HK8 

 

12 tuần (4 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

57 Ngữ nghĩa 

(Semantics) 

Học phần ngữ nghĩa cung  cấp cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ 

học cơ bản về mảng ngữ nghĩa học, trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cần thiết về nghĩa của từ, phát ngôn và câu nhằm giúp 

người học sử dụng tiếng Anh tốt hơn, chính xác hơn và giao tiếp 

hiệu quả hơn.  

 

2 HK8 

 

8 tuần (4 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

58 Ngôn ngữ học đối 

chiếu 

(Contrastive 

linguistics) 

(HP Tự chọn) 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức tiền đề về 

lý luận liên quan đến Ngôn ngữ học đối chiếu như định nghĩa về 

Ngôn ngữ học đối chiếu, vai trò và vị trí của NNHĐC trong 

chuyên ngành ngôn ngữ học cũng như nội dung, phương pháp, 

phương thức và nguyên tắc đối chiếu. Nội dung thực hành đối 

chiếu trình bày các khu vực đối chiếu ngôn ngữ, các bậc đối chiếu 

và ứng dụng vào ngữ liệu đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt. Đặc 

2 HK8 

 

8 tuần (4 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thù của Ngôn ngữ học đối chiếu là nhằm nhận diện đặc điểm các 

đơn vị ngôn ngữ của một ngôn ngữ với bất kỳ ngôn ngữ nào khác. 

Tuy nhiên, học phần này được giảng dạy cho sinh viên chuyên 

ngành tiếng Anh nên tiếng Anh và tiếng Việt được chọn là hai 

ngôn ngữ đối chiếu chính.  

 

59 Từ vựng học 

(Lexicology) 

(HP Tự chọn) 

Học phần Từ vựng học cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý 

thuyết cơ bản, toàn diện xoay quanh từ tiếng Anh. Sau khi hoàn 

thành học phần, sinh viên có thể nhận thức đầy đủ về từ để có sự 

chọn lựa đúng đắn về từ vựng muốn sử dụng trong một hoàn cảnh 

giao tiếp cụ thể để đạt được kết quả mong muốn. 

2 HK8 

 

8 tuần (4 tiết/ 1 tuần) 

Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

Điểm 1 bài kiểm tra: hệ số 3 

Thi học kỳ: hệ số 6 

 

12. NGÀNH ĐH VĂN HỌC 

 

1.  Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

 - Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và ý 

thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN;  

 - Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn 

học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay. 

 

2.  Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

 - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác quốc 

phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp sinh viên 

nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó đấu 

tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật 

đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng 

vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. 

 - Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, nhân 

phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh phi 

truyền thống. 

- Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược 

"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

- Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.  

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

3.  Học phần III: 

Quân sự chung 

Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, 

{30} HK 2 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo 

vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ 

đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội 

nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa hình quân 

sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công 

nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

 Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh hoạt 

các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học tập, 

chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

 

4.  Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

b) Yêu cầu: 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật. 

- Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự 

cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, biết vận 

dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

{60} HK2 
a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: TH bắn súng 

5.  Giáo dục thể chất 1 - Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến {30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thức cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên 

biết được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa 

chấn thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong 

rèn luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách 

giữ vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập 

luyện.   

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6.  Giáo dục thể chất 2 - Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế 

cơ bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát 

triển chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số 

môn như : Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ 

bản của xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), 

để rèn luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn 

luyện ý chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người 

tập. 

- Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7.  Giáo dục thể chất 3 -Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8.  Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích {30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 tháng 7 

năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

9.  Triết học Mác-

Lênin 

1.Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

 - Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

          Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề 

nghiệp trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn 

những suy nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai 

trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

 

3 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

10.  Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

11.  Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

12.  Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý luận 

và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

2 HK 4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

13.  Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

14.  Pháp luật đại 

cương 

Pháp luật Việt Nam đại cương là môn học nhằm cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói 

chung và một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật của 

Nhà nước CHXHCN Việt Nam như Luật Hiến pháp, Luật hành 

chính, Luật dân sự, Luật Tố Tụng dân sự, Luật Hôn nhân và Gia 

đình, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Kinh tế, Luật đất 

đai, Luật tài chính, Luật lao động và một số vấn đề về Luật quốc 

tế.   

2 HK3 Lý thuyết: 21 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 18 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

15.  Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và hình thành kỹ năng cơ bản về 

tiếng Anh thực hành thông qua luyện tập các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, các 

đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu cách, mạo từ, đại từ chỉ định, giới 

từ chỉ thời gian, phó từ chỉ tần suất, nói giờ, động từ “like”, động 

từ khiếm khuyết “can/ can’t”. Ngoài ra, sinh viên có thêm vốn từ 

vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã hội thông qua qua các bài 

đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc.  

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: sinh viên có khả năng hiểu trong những tình 

huống giao tiếp thông thường hàng ngày với những dạng như 

nghe chọn  câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời câu 

hỏi… 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu một số thông tin về cá 

nhân như sở thích về âm nhạc, mô tả công việc, giá cả khi đi mua 

sắm, và một số thông tin khác về gia đình….  

+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả công việc, nhà ở, cuộc sống gia đình, những 

hoạt động sở trường. 

- Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc. 

3 HK1 - Dự lớp: 45 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

02 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

-Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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- Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và thì 

cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, viết câu với các từ gợi ý 

và viết các đoạn văn ngắn dựa trên đoạn văn mẫu. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc nâng cao 

kỹ năng ngôn ngữ. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể sử dụng 

tiếng Anh ở mức độ cơ bản. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

16.  Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

Tiếp tục trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tiếng 

Anh, giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết, tiếng Anh cơ bản, đồng thời định hướng sinh 

viên rút ra phương pháp tự rèn luyện các kỹ năng để có thể tự học 

một cách hiệu quả. Chú trọng phát triển kỹ năng nghe, nói. 

 - Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng đại từ tân ngữ, 

đại từ sở hữu, thì quá khứ đơn, cấu trúc “there is/ there are/ there 

was/ there were”. 

- Về kĩ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. Cụ thể: 

+ Kỹ năng Nghe: có khả năng hiểu trong những tình huống giao 

tiếp thông thường hàng ngày như nói về tình yêu, phim ảnh, 

những người nổi tiếng và những nơi nổi tiếng với những dạng như 

nghe chọn câu trả lời đúng, nghe điền thông tin, nghe trả lời câu 

hỏi. 

+ Kỹ năng Nói: sinh viên có thể giới thiệu những hoạt động trong 

quá khứ, nói về âm nhạc, mô tả người, nơi ở, cách chỉ đường, giá 

cả khi đi mua sắm.  

2 HK2 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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+ Kỹ năng Đọc: sinh viên hiểu được ý chính và một số chi tiết khi 

đọc những bài mô tả người, nhà ở, hoạt động giải trí như điện ảnh, 

du lịch. 

 + Kỹ năng Viết: sinh viên có khả năng sử dụng các cấu trúc và 

thì cơ bản để viết về các sự kiện ở hiện tại, quá  khứ, viết câu với 

các từ gợi ý và viết các đoạn văn ngắn, viết postcard.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp sinh viên xác định 

được động cơ học tập, có thái độ nghiêm túc trong học tập và rèn 

luyện. Sau khi được hướng dẫn và thực hành, người học phải có ý 

thức tự học cải thiện để ngày càng tiến bộ hơn trong việc vận 

dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ vào việc giao tiếp bằng tiếng 

Anh. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm 

việc ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

 

17.  Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng giao tiếp ở cấp độ B1 

thông qua các 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết 

- Về kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức về ngữ 

pháp, ngữ âm, từ vựng và các kỹ thuật nghe, đọc hiểu ở cấp độ B1 

nhằm phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 

- Về kỹ năng: Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết cụ thể như sau: 

+ Kỹ năng Nghe: Sinh viên có thể nghe được các đoạn hội thoại 

ngắn và dài vừa gồm các nội dung: thói quen hằng ngày, thông tin 

cá nhân, hoạt động giải trí, các thông tin liên quan đến ngày, giờ 

thông qua các dạng nghe - trả lời câu hỏi, nghe - thảo luận, nghe 

và đánh giá đúng, sai (True/False), nghe - điền từ. 

+ Kỹ năng Nói: Sinh viên có thể nói tiếng Anh với những chủ đề 

đơn giản như nói về bản thân, gia đình, sở thích, những sự kiện đã 

từng diễn ra và những dự định tương lai.  

2 HK 3 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+  Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 
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+ Kỹ năng Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các đoạn văn ngắn từ 

150 – 300 từ với các chủ đề về văn hoá, xã hội thông qua các dạng 

bài đọc trả lời đúng, sai (True - False), đọc - điền từ, đọc - trả lời 

câu hỏi, đọc - sắp xếp các sự kiện, đọc - nối đoạn và tiêu đề. 

Sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan các chủ đề văn hóa - xã 

hội thông qua qua các bài đọc hiểu và phần từ vựng ở mỗi bài đọc. 

+ Kỹ năng Viết: Sinh viên có thể viết các đoạn ngắn về bản thân, 

gia đình, những việc đã từng xảy ra, những sự kiện đáng nhớ, 

những dự định tương lai và viết thư với những nội dung đơn giản, 

ngắn gọn.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên nhận thức được 

vai trò của tiếng Anh trong việc học tập và công việc sau này. Đây 

là nền tảng để sinh viên học tiếp lên các học phần ngoại ngữ 

chuyên ngành và trang bị kiến thức để thi chuẩn đầu ra B1 theo 

chuẩn Châu Âu. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể giao 

tiếp các tình huống thông thường bằng tiếng Anh, viết thư hoặc 

đoạn văn tiếng Anh đơn giản. 

- Chiều hướng phát triển: Chuẩn bị cơ sở vững chắc để học các 

học phần tiếng Anh chuyên ngành. 

18.  Tin học căn bản Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông nhằm ứng dụng hiệu quả vào công 

tác học tập, nghiên cứu và làm việc. Cụ thể, người học hiểu biết 

về hệ thống máy tính, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống máy 

tính vào tìm kiếm và trao đổi thông tin qua mạng Internet, biên 

soạn tài liệu, thiết kế giáo án điện tử, các bài thuyết trình, lập bảng 

tính điện tử và một số nội dung khác.  

3 HK1 Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 30 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

19.  Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

môn học phương pháp nghiên cứu khoa học (nội dung nghiên 

cứu) là nền tảng để trang bị cho  sinh viên tiếp cận nghiên cứu 

khoa học.  

2 HK3 Lý thuyết: 15giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 30 giờ; Kiểm tra,: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 
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20.  Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

Nội dung học phần cung cấp cho người học những khái niệm 

chung nhất về văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Hệ thống các 

thành tố cơ bản của VHVN và những đặc trưng của chúng. Gồm 

có 6 chương và phần kết luận. 

2 HK1 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra : 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

21.  Logic học đại 

cương 

cung cấp cho sinh viên kiến thức về những quy luật và những 

hình thức cơ bản của tư duy, nhằm rèn luyện và nâng cao kỹ năng 

tư duy cho người học, giúp người học có tư duy đúng, chính xác, 

lập luận chặt chẽ, chứng minh, bác bỏ một cách thuyết phục, trình 

bày tư tưởng ngắn gọn, khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc, biết phát 

hiện những đúng, sai, tráo trở, ngụy biện trong lập luận của người 

khác. Hiểu một cách cơ bản về mối liên hệ giữa logic học hình 

thức với ngôn ngữ học 

2 HK2 Lý thuyết: 22giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

22.  Tiếng Việt thực 

hành 

giúp sinh viên rèn luyện, phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt 

như: kĩ năng viết đúng chính tả; kĩ năng lựa chọn và sử dụng từ; 

kĩ năng viết câu và tạo lập đoạn văn, văn bản, đề cương; kĩ năng 

tóm tắt và tiếp nhận các loại văn bản; kỹ năng viết lịch sử vấn đề 

của đề tài khoa học… 

2 HK1 Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 30 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

23.  Mỹ học đại cương bao gồm những kiến thức cơ bản về mỹ học như: khái niệm về 

mỹ học, những tư tưởng cơ bản trong lịch sử mỹ học, những khái 

niệm thuộc về chủ thể thẩm mỹ (hoạt động thẩm mỹ, ý thức thẩm 

mỹ, tình cảm thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ, khoái cảm thẩm mỹ, thị 

hiếu thẩm mỹ), những phạm trù thẩm mỹ cơ bản của mỹ học (cái 

đẹp, cái cao cả, cái bi, cái hài…) vấn đề cái đẹp trong cuộc sống 

và trong nghệ thuật, trang bị cho sinh viên những kỹ năng cảm 

thụ, đánh giá, phân tích một tác phẩm nghệ thuật trước hết là tác 

phẩm văn học. 

2 HK2 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

24.  Xã hội học đại 

cương 

cung cấp cho SV nhãn quan khi nhìn nhận các sự kiện, hiện tượng 

trong xã hội; cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những 

kiến thức cơ bản về xã hội học, bao gốm: đối tượng, chức năng, 

quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, các khái niệm, 

2 HK2 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  
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phạm trù và nguyên lý cơ bản xã hội học, các lĩnh vực nghiên cứu 

của xã hội học, một số lý thuyết và phương pháp xã hội học 

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

25.  Đại cương lịch sử 

Việt Nam 

Học phần giới thiệu một cách khái quát lịch sử dân tộc từ thời 

nguyên thủy tới thời kỳ bắt đầu dựng nước và giữ nước 

2 HK1 Lý thuyết: 22giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra,: 2giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

26.  Lịch sử văn minh 

thế giới 

nhằm đem lại cho người đọc những hiểu biết cơ bản, có hệ thống 

về các nền văn minh lớn thời cổ - trung đại ở phương Đông, 

phương Tây và nền văn minh công nghiệp thời cận, hiện đại. 

2 HK3 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra  2 giờ . 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

27.  Dẫn luận ngôn ngữ Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bản chất 

xã hội, bản chất tín hiệu, chức năng giao tiếp, thể hiện tư duy của 

ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ; đồng thời, cung cấp những 

kiến thức về từng bộ phận thuộc bình diện cấu trúc hoặc bình diện 

sử dụng của ngôn ngữ như: ngữ âm, hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, 

ngữ dụng… 

2 HK2 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

28.  Văn thư - lưu trữ Môn học văn bản và lưu trữ học đại cương nhằm trang bị cho sinh 

viên kiến thức lý luận và thực tiễn về văn bản quản lý hành chính 

và tài liệu lưu trữ. Qua đây, nhận thức được vai trò của văn bản và 

tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, 

nắm và hiểu được phương pháp soạn thảo văn bản, tổ chức khoa 

học và quản lý văn bản, biết cách lựa chọn văn bản để lưu giữ và 

phương pháp tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ. 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

29.  Nguyên lý LLVH 

(LLVH 1) 

cung cấp cho sinh viên một cách nhìn có tính hệ thống vừa có tính 

khái quát về lý luận văn học, đáp ứng những nguyên tắc cơ bản về 

nguyên lý chung của văn học 

3 HK4 Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

30.  Tác phẩm và thể cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản: Phương thức tồn 3 HK5 Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, 
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loại văn học 

(LLVH 2) 

tại của tác phẩm, cấu trúc văn bản văn học, nội dung văn bản và ý 

nghĩa của tác phẩm, các khái niệm về cấu trúc tác phẩm, thể loại. 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 14 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

31.  Tiến trình văn học 

(LLVH3) 

cung cấp các kiến thức, khái niệm, phạm trù về tiến trình văn học, 

làm cơ sở tìm hiểu sự vận động, giao lưu, tiếp biến của văn học 

trong quá trình lịch sử. 

2 HK6 Lý thuyết: 22giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

32.  Đại cương thi pháp 

học 

cung cấp những kiến thức cơ bản về thi pháp học, hiểu được các 

khái niệm về thi pháp học; một số vấn đề lý thuyết của thi pháp 

học; các trường phái nghiên cứu thi pháp; các phạm trù cơ bản của 

thi pháp như: quan niệm nghệ thuật về con người, không gian, 

thời gian nghệ thuật, ngôn từ nghệ thuật 

2 HK2 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

33.  Thi pháp VHDG Nội dung học phần cung cấp những kiến thức thi pháp học nhìn ở 

góc độ thể  loại văn học dân gian. Học phần dùng những kiến thức 

về thi pháp học để khảo sát các  thể loại văn học dân gian như: 

Thi pháp thần thoại, thi pháp truyền thuyết, thi pháp cổ tích, thi 

pháp tục ngữ, thi pháp câu đố, thi pháp ca dao 

3 HK6 Lý thuyết: 37 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

34.  Ngữ âm và Từ 

vựng - Ngữ nghĩa 

tiếng Việt 

Hiểu được bản chất của âm thanh ngôn ngữ như một phức thể của 

3 nhân tố là sinh học, vật lí học và xã hội học; nắm vững các yếu 

tố  cơ bản tạo nên ngữ âm như nguyên âm, phụ âm, âm tiết, trọng 

âm, ngữ điệu, thanh điệu, hiểu được sự biến đổi của chúng trong 

thực tế phát âm. Đồng thời hiểu rõ và nhận diện được cấu trúc âm 

tiết, các hệ thống âm vị  trong Việt ngữ cũng như đặc điểm của 

mỗi loại đơn vị 

3 HK3 Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 14 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

35.  Ngữ pháp tiếng 

Việt 

Ngữ pháp tiếng Việt là một môn khoa học ngôn ngữ chuyên 

ngành nghiên cứu các vấn đề cơ bản về ngữ pháp nói chung và 

ngữ pháp tiếng Việt nói riêng 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra, tổng kết 

thực hành: 02 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  
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Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

36.  Ngữ  pháp văn bản 

tiếng Việt 

Ngữ pháp Văn bản là môn học quan trọng đối với SV ngành Ngữ 

văn. Thực tế cho thấy, môn học này giúp cho SV nắm vững những 

khái niệm cơ bản của Ngữ pháp Văn bản như: Khái niệm văn bản, 

các đặc trưng của văn bản, bố cục của văn bản, phân biệt văn bản 

và diễn ngôn, ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, mạch lạc trong văn 

bản, phân loại diễn ngôn. Đoạn văn: khái niệm, phân loại, cấu trúc 

của đoạn văn. Liên kết văn bản tiếng Việt: khái niệm, liên kết 

hình thức và liên kết nội dung 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm; 

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

37.  Phong cách học Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về 

phong cách học, về các phong cách chức năng của tiếng Việt: đặc 

điểm và những đặc trưng về ngôn ngữ của từng loại phong cách 

khác nhau, về các phương tiện và biện pháp tu từ của tiếng Việt 

cũng như luật thơ Việt Nam. 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

38.  Hoạt động giao 

tiếp và giao tiếp 

tiếng Việt 

Học phần nhằm hướng sinh viên vào việc tìm hiểu ngôn ngữ 

trong hoạt động giao tiếp, tìm hiểu các khái niệm, các nhân tố 

giao tiếp, chức năng của giao tiếp, mô hình giao tiếp. Học xong 

học phần này, sinh viên có được những được hiểu biết cơ bản về 

hoạt động giao tiếp và giao tiếp tiếng Việt, biết vận dụng các lý 

thuyết giao tiếp vào hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ hàng 

ngày, đồng thời biết cách phân tích ngôn ngữ dựa vào lý thuyết 

giao tiếp, làm cơ sở cho việc giảng dạy những vấn đề liên quan 

đến giao tiếp trong chương trình Ngữ văn PTTH hiện hành. 

3 HK6 Lý thuyết: 38giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 14 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

39.  Ngữ dụng học Môn Ngữ dụng học cung cấp kiến thức cơ bản về ngữ dụng học 

(đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, phương pháp nghiên cứu…); 

cung cấp các khái niệm và vấn đề cơ bản trong nghiên cứu dụng 

học như: các khái niệm về quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ, các loại 

nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ (tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và 

hàm nghĩa), lý thuyết hành vi ngôn ngữ (lý thuyết của John 

L.Austin, lý thuyết của John R.Searle…) các nhân tố giao tiếp và 

quy tắc giao tiếp (vấn đề ngữ cảnh, diễn ngôn, các quy tắc về bảo 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 
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tồn giá trị hữu ích, lịch sự, hợp tác hội thoại …)...   

40.  Văn học dân gian 

Việt Nam 

Học phần gồm kiến thức khái quát về văn học dân gian trong mối 

quan hệ với văn hóa Việt Nam; Những đặc trưng và giá trị cơ bản 

của văn học dân gian; Các thể loại chủ yếu, các vùng và các thời 

kỳ phát triển của văn học dân gian Việt Nam; Rèn luyện kỹ năng 

tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học dân gian 

3 HK1 Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 14 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

41.  Văn học Việt Nam 

trung đại 1 

Thế kỷ X - thế kỷ XVII là giai đoạn đầu của lịch sử văn học dân 

tộc. Nó có ý nghĩa đặt nền móng cho toàn bộ tiến trình lịch sử văn 

học trung đại cũng như truyền thống văn học Việt Nam. Môn học 

sẽ cung cấp cho người học một cái nhìn khái quát về lịch sử văn 

học dân tộc, từ quá trình hình thành đến quá trình phát triển, tình 

hình sáng tác, các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, các sự kiện văn học 

có ý nghĩa… 

2 HK2 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

42.  Văn học Việt Nam 

trung đại 2 

Nội dung học phần là những kiến thức cơ bản về văn học Việt 

Nam từ nửa cuối thế kỷ XVIII- nửa đầu thế kỷ XIX: trào lưu nhân 

đạo chủ nghĩa, những thành tựu lớn ở cả sáng tác bằng chữ Hán 

và sáng tác bằng chữ Nôm, thành tựu nghệ thuật rực rỡ ở thể loại 

vay mượn và nhất là ở các sáng tác Nôm thuộc thể loại thuần túy 

dân tộc, các tác giả tiêu biểu. 

3 HK3 Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 14 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

43.  Văn học Việt Nam 

trung đại 3 

Nội dung cơ bản của môn học bao gồm những kiến thức cơ bản 

về văn học Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX; cung cấp một 

cái nhìn tổng quát về thành tựu văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 

XIX, những chuyển biến của văn học ở chặng đường cuối cùng 

của văn học trung đại; những tác gia tiêu biểu như Nguyễn Đình 

Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương; tiếp tục rèn luyện kỹ năng 

tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ  

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

44.  Văn học Việt Nam 

hiện đại 1 

Nội dung học phần giúp cho người học có một cái nhìn tổng quát, 

nắm được một số kiến thức về điều kiện lịch sử, xã hội và quy luật 

tất yếu dẫn đến sự chuyển đổi phạm trù văn học. Hiểu được sự 

vận động, các trào lưu, các hiện tượng văn học, một số tác giả, tác 

phẩm tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho quá trình hình 

3 HK5 Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 
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thành văn học hiện đại Việt Nam ở giai đoạn đầu. 

45.  Văn học Việt Nam 

hiện đại 2 

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

lịch sử văn học Việt Nam của một giai đoạn quan trọng (1945-

1975). Nó được định danh là “văn học cách mạng” hoặc “văn học 

thời đại mới”. Sáng tác văn học giai đoạn này gắn liền với nhiệm 

vụ chính trị của cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội. Văn học luôn phản ánh những vấn đề trung tâm của 

thời đại, đề cao tinh thần cộng đồng, đấu tranh cho sự tồn vong 

của dân tộc. 

3 HK6 Lý thuyết: 38 giờ; Thực 

hành, thảo luận, bài tập:  14 

giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

46.  Văn học Việt Nam 

hiện đại 3 

Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về văn học 

Việt Nam từ sau 1975: đất nước thống nhất, cả dân tộc tập trung 

vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Thế 

giới có nhiều biến động, Việt Nam gặp nhiều khó khăn phức tạp. 

Năm 1986 công cuộc đổi mới đã tạo điều kiện cho đất nước phát 

triển, văn học cũng biến đổi. 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 02giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

47.  Văn học châu Á 

(Nhật,  Ấn, ĐNA) 

Học phần Văn học châu Á nhằm giới thiệu những thành tựu chính 

của văn học các nước Ấn Độ, Nhật Bản và Đông Nam Á (Trung 

Quốc có học phần riêng). Trong quá trình hướng dẫn sinh viên 

học tập và nghiên cứu, chú trọng đến đặc điểm văn hóa-tư tưởng, 

các tác phẩm kinh điển, các thể loại văn học tiêu biểu, các tác gia 

lớn của từng quốc gia, từng khu vực văn học 

2 HK3 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 

16giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

48.  Văn học  Trung 

Quốc 

Học phần Văn học Trung Quốc cung cấp kiến thức khái quát về 

lịch sử hình thành và phát triển của văn học Trung Quốc từ cổ đại 

đến hiện đại, tư tưởng thẩm mỹ, đặc điểm tư duy, sự phong phú và 

thành tựu của các thể loại đặc biệt là thơ và tiểu thuyết. Gắn với 

văn học sử Trung Quốc là các thể loại văn học tiêu biểu như: Kinh 

Thi, Sở từ, Đường thi, tiểu thuyết Minh Thanh, văn học hiện đại... 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, : 

16 giờ; Kiểm tra 02 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

49.  Văn học châu Âu 

(cổ điển hiện đại) 

Học phần Văn học Châu Âu từ cổ đại đến  hiện đại gồm 6 

chương, khái quát một cách toàn diện lịch sử phát triển và thành 

tựu của văn học Châu Âu từ cổ đại đến thế kỉ XX. 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực 

hành: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 



423 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

50.  Văn học Pháp     Đây là học phần được giảng dạy ở năm 3. Học phần VH Pháp 

gồm 5 chương bao gồm văn học Pháp từ thời Phục Hưng đến thế 

kỷ XX trên các phương diện trào lưu, thể loại. Những tác phẩm 

xuất sắc của các tác giả tiêu biểu qua các thời kì 

2 HK5 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

51.  Văn học Nga Học phần Văn học Nga gồm ba phần: Văn học Nga trước thế kỉ 

XIX, văn học Nga  thế kỉ XIX, văn học Nga  thế kỉ XX. Học phần 

văn học Nga tập trung chủ yếu ở thành tựu của hai thế kỉ XIX, 

XX. 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

52.  Văn học châu Mỹ 

(Mỹ & Mỹ La 

Tinh) 

Học phần Văn học Mĩ - Mĩ Latinh gồm ba chương. Chương một 

đề cập đến văn học Mĩ thế kỉ XIX, chương hai văn học Mĩ thế kỉ 

XX, chương ba Văn học Mĩ La tinh. Trong mỗi chương, có bài 

khái quát về bối cảnh lịch sử xã hội và tình hình văn học. Sau bài 

khái quát là các bài đi sâu vào tìm hiểu các tác gia và tác phẩm 

tiêu biểu cho từng thời kỳ. 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 02 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

53.  Soạn thảo văn bản Soạn thảo văn bản là môn học quan trọng đối với SV ngành Văn 

học và cũng là môn học cơ sở quan trọng cho nhiều ngành khác 

như kế toán, du lịch... Thực tế cho thấy, môn học này không chỉ 

giúp cho SV soạn thảo các loại văn bản hành chính thường gặp 

như: công văn, tờ trình, biên bản, báo cáo, quyết định… mà còn 

giúp rèn luyện kĩ năng phân biệt và soạn thảo các loại văn bản 

phục vụ cho công việc cơ bản của chuyên viên văn phòng, thư kí, 

phóng viên báo chí…. 

 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

54.  Phương pháp luận 

nghiên cứu văn 

học 

Đại cương về phương pháp luận nghiên cứu văn học: Phương 

pháp với quan điểm, kiến thức, các cấp độ nghiên cứu tác phẩm. 

Phương pháp nghiên cứu tác giả. Phương pháp nghiên cứu nhân 

vật. 

2 HK4 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, : 

16giờ; Kiểm tra 02 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

55.  Biên tập ngôn ngữ 

sách, báo 

Học phần trang bị cho sinh viên các chuyên ngành Ngôn ngữ học, 

Văn học, Báo chí - Truyền thông… những kiến thức và kĩ năng 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực 

hành: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 
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liên quan đến lĩnh vực biên tập xuất bản, giúp sinh viên biết áp 

dụng các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ học vào biên tập ngôn 

ngữ các văn bản (bản thảo) khác nhau phục vụ công tác biên tập 

xuất bản sách, báo chí và các hoạt động khác liên quan đến biên 

tập, sửa chữa văn bản của sinh viên khi ra trường. 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

56.  Những vấn đề cơ 

bản của chữ Hán 

và chữ Nôm 

(HP Tự chọn) 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về chữ Hán và chữ 

Nôm ở những vấn đề: Lịch sử của chữ Hán và chữ Nôm; Cấu tạo, 

hình thể, quy tắc bút thuận, kỹ thuật phân bố các nét chữ trong ô 

vuông; Bộ của chữ Hán và bộ chữ Nôm...; Cấu trúc ngữ pháp câu 

và chức năng của hư từ trong văn bản chữ Hán; Thực hành viết 

chữ, minh giải văn bản Hán Nôm; Hình thành kỹ năng và phương 

pháp học tập; thái độ đối với di sản văn hóa dân tộc 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

57.  Thống kê xã hội 

học 

(HP Tự chọn) 

Học phần thống kê xã hội học  trang bị cho sinh viên một số kỹ 

năng cần thiết như: Chọn lọc và lập bảng dữ liệu thống kê từ  kết 

quả của chương trình, kế hoạch nghiên cứu xã hội học; Phương 

pháp xử lý dữ liệu thống kê - nội dung nhằm trang bị cho sinh 

viên những hiểu biết căn bản về thống kê mô tả và thống kê suy 

diễn áp dụng trong khoa học xã hội; Giải thích các số liệu và kết 

quả xử lý thống kê trong nghiên cứu xã hội; Liên kết cách tính 

toán các chỉ số thống kê việc sử dụng phần mềm thống kê xử lý 

các số liệu SPSS (sinh viên được giả định là sẽ được học phần 

mềm SPSS).  

2 HK7 Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 

30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

58.  Văn bản Hán văn 

VN và văn bản 

Hán văn TQ 

(HP Tự chọn) 

Học phần giới thiệu có chọn lọc các văn bản chữ Hán của Trung 

Quốc qua các thời kỳ phát triển từ tiền Hán đến thời kỳ trung đại. 

Nội dung các bài học được trích chọn từ các kinh điển Nho giáo 

và các tác phẩm văn chương tiêu biểu trong nền văn học Trung 

Quốc, tạp trung ở giai đoạn đỉnh cao như thơ Đường, phú… 

2 HK6 Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 14 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

59.  Văn học & các loại 

hình nghệ thuật 

(HP tự chọn) 

Nội dung học phần cung cấp cho người học những khái niệm 

chung nhất về văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Hệ thống các 

thành tố cơ bản của VHVN và những đặc trưng của chúng 

2 HK7 Lý thuyết:22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 

16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  
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Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

60.  Loại hình và Thể 

loại báo chí 

(HP tự chọn) 

Học phần này cung cấp những khái niệm cơ bản, đặc trưng về báo 

in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, các phương thức để có thể 

thực hiện viết các thể loại báo chí trên các loại hình báo chí. Bên 

cạnh đó, cung cấp kiến thức về thể loại và thể loại báo chí, các 

nhóm thể loại, xu hướng phát triển của thể loại; các khái niệm, 

đặc trưng, đặc điểm, ngôn ngữ, lịch sử hình thành và phát triển 

của các thể loại báo chí. 

2 HK6 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

61.  Ngôn ngữ báo chí 

(HP tự chọn) 

Cung cấp cho sinh viên đặc điểm ngôn ngữ báo chí, các vấn đề về  

chuẩn mực và sáng tạo ngôn ngữ trên báo chí, một số vấn đề về 

ngôn ngữ báo chí hiện nay như: tít báo, tên riêng tiếng nước ngoài 

trên báo chí, vấn đề viết tắt, ngôn ngữ thông tin phi văn tự. Học 

phần cũng giúp cho sinh viên những kiến thức về đặc điểm, tính 

chất ngôn ngữ của từng loại hình báo phát thanh, truyền hình, báo 

điện tử, ngôn ngữ quảng cáo... 

2 HK7 Lý thuyết: 22 giờ; Thực 

hành, thảo luận, bài tập: 16 giờ; 

Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

62.  Phương pháp giảng 

dạy Ngữ văn 1 

(HP tự chọn) 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản, hệ thống về lí luận dạy 

học bộ môn Ngữ văn và các nguyên tắc, phương pháp dạy học cụ 

thể. Trên cơ sở đó hình thành những kỹ năng thực hành tương ứng 

với lí luận dạy học bộ môn. 

2 HK6 Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 30 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

63.  Phương pháp giảng 

dạy Ngữ văn 2 

(HP tự chọn) 

Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản, hệ thống về lí luận dạy 

học bộ môn Ngữ văn và các nguyên tắc, phương pháp dạy học cụ 

thể. Trên cơ sở đó hình thành những kỹ năng thực hành tương ứng 

với lí luận dạy học bộ môn. 

2 HK7 Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

64.  Ngoại ngữ chuyên 

ngành 

Cung cấp cho người học một số từ vựng và thuật ngữ chuyên 

ngành về văn học, ngôn ngữ; rèn luyện kỹ năng đọc hiểu đoạn 

văn, thơ và tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh. 

2 HK5 Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 30 giờ; Kiểm tra : 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 



426 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

65.  Thực tập tốt 

nghiệp 

 6 HK8  

66.  Khóa luận tốt 

nghiệp 

 

 7 HK8  

67.  Một số tác gia 

VHVN trung đại 

và hiện đại 

Môn học cung cấp thêm một số kiến thức về các tác giả văn học 

Việt Nam trung đại và hiện đại có vị trí quan trọng trong lịch sử 

văn học dân tộc, giúp sinh viên thấy được những đóng góp to lớn 

của họ đối với sự phát triển của nền văn học Việt Nam và có cái 

nhìn bao quát hơn về lịch sử văn học Việt Nam. 

3 HK8 Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 14 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

68.  Phương ngữ học Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về 

phương ngữ học tiếng Việt, các vùng phương ngữ chủ yếu của 

tiếng Việt, đặc điểm phương ngữ Quảng Nam, nơi sinh viên đang 

học tập nghiên cứu và sẽ làm việc sau này, những hiểu biết về 

việc dùng từ địa phương trong văn học. 

2 HK8 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

69.  Lịch sử tư tưởng 

Phương Đông 

Học phần trang bị kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử và sự phát 

triển của hệ thống tư tưởng của nhân loại được hình thành trong 

suốt quá trình phát triển lịch sử của các dân tộc trên khu vực 

không gian địa lí - văn hóa Phương Đông. Học phần đề cập theo 

hệ thống tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng trên ba bình diện: tư 

tưởng triết học, tư tưởng chính trị và tư tưởng tôn giáo 

2 HK8 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

70.  Văn học địa 

phương 

Môn học cung cấp một số nội dung cơ bản về văn học địa phương 

nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu văn học, văn hóa địa 

phương Quảng Nam. 

2 HK8 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16 giờ; Kiểm tra  2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 

71.  Ngôn ngữ học xã 

hội 

Ngôn ngữ học xã hội nghiên cứu các vấn đề ngôn ngữ có liên 

quan đến xã hội, hướng vào những hiện tượng và quá trình có tính 

chất ngôn ngữ học và xã hội học. Tiếp xúc với môn học này, SV 

nắm bắt được mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội, thấy được 

những dạng thức, sự vận đọng của ngôn ngữ trong hành chức 

2 HK8 Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, 

thí nghiệm, thảo luận, bài 

tập: 16giờ; Kiểm tra 2 giờ 

Đánh giá học kỳ: 40% số điểm;  

Đánh giá cuối kỳ: 60% số điểm 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cũng như sự tác động của xã hội đến sự biến đổi và phát triển của 

ngôn ngữ. 

 

 

 

13. NGÀNH ĐH BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

1 Học phần I: Đường 

lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

- Trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về 

đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng 

về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân 

dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

XHCN 

 - Giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu lịch sử nghệ thuật quân sự 

Việt Nam; các kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo, biên giới 

quốc gia; các nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và trật tự an 

toàn xã hội. 

- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc 

phòng, an ninh; trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức và ý 

thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam XHCN;  

        - Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng niềm tin vào 

sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. 

{45} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm  QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 

2 Học phần II: Công 

tác quốc phòng và 

an ninh 

          - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công 

tác quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp 

sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trên 

cơ sở đó đấu tranh, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống 

địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng 

Việt Nam. 

          - Nắm được các kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, xâm hại danh dự, 

nhân phẩm của người khác, an toàn không gian mạng và an ninh 

phi truyền thống. 

         - Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến 

lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

         - Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực 

tiễn.  

{30} HK1 
a.Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

3 Học phần III: 

Quân sự chung 

  - Trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quân sự chung, 

những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, 

củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo 

vệ Tổ quốc. Thành thạo đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ 

đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội 

nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ địa hình quân 

sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công 

nghệ cao và ba môn quân sự phối hợp.  

{30} HK 2 a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Nắm được các kiến thức quân sự chung, biết vận dụng linh hoạt 

các kỹ năng quân sự, điều lệnh đội ngũ, chế độ sinh hoạt, học tập, 

chế độ nề nếp chính quy trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

 

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: Tự luận  

4 Học phần IV: Kỹ 

thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến 

thuật 

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh. Thành thạo động tác ném lựu đạn bài 1, biết cách sử 

dụng một số loại lựu đạn thường dùng, thực hiện được kỹ năng cơ 

bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử 

dụng súng tiểu liên AK. 

 b) Yêu cầu: 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh và 

chiến thuật. 

- Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự 

cấp tiểu đội, biết sử dụng súng tiểu liên AK và lựu đạn, biết vận 

dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng 

thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng. 

  

{60} HK2 a. Điều kiện: SV phải tham gia 

HT trên lớp 80% số tiết quy 

định;  thực hiện đầy đủ các bài 

kiểm tra LT hoặc TH theo QĐ 

của GVBM thì mới được dự thi 

kết thúc HP. Những SV không 

đủ điều kiện dự thi kết thúc HP 

phải đăng ký học lại. 

b. Đánh giá kết quả học phần:  

- Điểm HP (ĐHP) gồm hai 

thành phần điểm là điểm QT - 

hệ số 4 và điểm thi kết thúc học 

phần - hệ số 6. 

c. Hình thức thi: TH bắn súng 

5 Giáo dục thể chất 1 Học phần GDTC I nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về giáo dục thể chất, đồng thời giúp cho sinh viên biết 

được nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa chấn 

thương trong tập luyện TDTT ở nhà trường cũng như trong rèn 

luyện thân thể hàng ngày. Từ đó, sinh viên sẽ biết được cách giữ 

vệ sinh cá nhân trong tập luyện cũng như trang phục tập luyện.   

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

{30} HK1 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

6 Giáo dục thể chất 2 Khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được các tư thế cơ 

bản cũng như nắm được các động tác của bài thể dục phát triển 

chung. Nắm được kỹ thuật và biết cách tập luyện một số môn như 

{30} HK2 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

: Chạy cự ly ngắn, nhảy xa kiểu ngồi và các động tác cơ bản của 

xà đơn và xà kép ( đối với Nam), xà lệch ( đối với Nữ), để rèn 

luyện thân thể nhằm tăng cường sức khoẻ, đồng thời rèn luyện ý 

chí, lòng dũng cảm, tính linh hoạt, khéo léo của người tập. 

Vận dụng trong công tác tập luyện và tuyên truyền ý thức rèn 

luyện TDTT trong HS-SV và cộng đồng. 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

7 Giáo dục thể chất 3 -Qua HP, người học được trang bị chonhững kiến thức cơ bản 

của môn nhảy cao và chạy cự li trung bình, phương pháp tập 

luyện và cách phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện 

TDTT. 

- Giáo dục những phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh 

thần tập thể, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, mẫu mực trong 

học tập và công tác, nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho sinh 

viên. 

- Thông qua học phần này nhằm rèn luyện sức khoẻ cho sinh 

viên, tạo cho sinh viên có một môn thể thao để tập luyện ngoài 

giờ lên lớp. 

{30} HK3 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

8 Giáo dục thể chất 4 - Sinh viên chọn một trong các môn thể thao mà mình ham thích 

để tập luyện và học tập (có lý thuyết và thực hành) 

(Đề cương chi tiết theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHQN ngày 19 tháng 7 

năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam). 

{30} HK4 + Dự lớp 3 tiết LT + 27 tiết 

thực hành. 

Hình thức thi: Thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra (hệ 

số 3) 

+ Bài thi :Thực hành, hệ số 6. 

9 Triết học Mác-

Lênin 

1.Về kiến thức: 

Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những nội dung cơ 

bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - 

Lênin. 

2.Về kĩ năng: 

3 HK1 - Dự lớp 30 tiết LT +30  tiết 

thảo luận ( tính bằng 15 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng 

- Bước đầu biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

- Xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và 

phương pháp làm việc khoa học 

3.Về thái độ đạo đức: 

- Hình thành cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

tốt; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp 

trong quá trình học tập và rèn luyện, góp phần uốn nắn những suy 

nghĩ lệch lạc và đấu tranh chống những luận điểm sai trái. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

- Sau khi học xong học phần này, mỗi người có cách nhìn xa, 

trông rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ 

nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng đốt cháy giai đoạn 

và các sai lầm khác. 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

10 Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy 

kinh tế, vận dụng các kiến thức kinh tế-chính trị vào việc phân 

tích các vấn đề kinh tế – xã hội thực tiễn của đất nước, của ngành 

nghề mà sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối chính sách kinh tế, chính trị- xã hội của Đảng và 

Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy kinh tế, chính trị - xã 

hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng 

2 HK2 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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Số 
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chỉ 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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vào giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

11 Chủ  nghĩa xã hội 

khoa học 

1.Về kiến thức: 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, chọn lọc những 

kiến thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ, nhà 

nước xã hội chủ nghĩa; giai cấp, dân tộc, tôn giáo trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

2.Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học này vào việc 

phân tích các vấn đề  thực tiễn của đất nước, của ngành nghề mà 

sinh viên được đào tạo. 

3.Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Giúp người học có cách nhìn đúng đắn và tin tưởng vào quan 

điểm, đường lối  chính trị, các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

4.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

Môn học sẽ giúp người học có được tư duy về chính trị - xã hội 

của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng vào 

giải quyết công việc của đơn vị công tác. 

2 HK3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

12 Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1.Về kiến thức:  

+ Góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một 

số vấn đề chung (nhập môn) của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh 

2.Về kỹ năng: Qua môn học này, sinh viên bước đầu có được tư 

duy và kỹ năng đúng đắn, phù hợp khi phân tích cả về mặt  lý luận 

và thực tiễn các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. 

3.Về thái độ: Giúp sinh viên thấy rõ hơn vai trò của Hồ Chí Minh 

đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thêm tin tưởng vào 

chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tiếp them sức mạnh cho sinh 

viên về ý chí và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của 

cách mạng. 

 

2 HK4 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 
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13 Lịch sử ĐCS Việt 

Nam 

1.Về kiến thức:  

Cung cấp những tri thức có hệ thống, cơ bản về sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối 

với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên CNXH, tiến 

hành công cuộc đổi mới (1975-2018). 

2.Về kỹ năng:  

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng lựa 

chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng vận dụng, 

nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán quan niệm sai 

trái về lịch sử của Đảng. 

3.Về thái độ:  

Thông qua các sự kiện lịch sử và các kinh nghiệm về sự lãnh đạo 

của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng 

cao lòng tự hào, niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

2 HK5 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Bài thi : tự luận, hệ số 6 

14 Pháp luật đại 

cương 

- Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

nhà nước và pháp luật nói chung và một số ngành luật cơ bản 

trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam  

 - Kỹ năng: Sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học 

trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, của gia 

đình và xã hội.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giáo dục cho sinh viên ý thức 

tôn trọng, tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật. 

 

2 HK 3 - Dự lớp 21 tiết LT + 18  tiết 

thảo luận ( tính bằng 9 tiết lý 

thuyết) 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Kiểm tra: 1 bài kiểm tra 1 tiết 

(hệ số 3) 

+ Điểm TB các bài kiểm tra  

+ Bài thi: hệ số 6 

15 Ngoại ngữ không 

chuyên 1 

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

Tiếng Anh. Sinh viên nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, 

hiện tại tiếp diễn, mệnh đề quan hệ, thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp 

diễn, tương lai gần, tương lai đơn, hiện tại hoàn thành; từ nối; 

3 HK 1 - Dự lớp: 45 tiết  

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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cách đặt câu hỏi với trợ động từ, giới từ chỉ nơi chốn, thời gian; 

cụm động từ. Ngoài ra, sinh viên có thêm vốn từ vựng liên quan 

các chủ đề văn hóa - xã hội thông qua qua các bài đọc hiểu và 

phần từ vựng ở mỗi bài đọc.  

- Về kĩ năng: Giúp sinh viên hình thành và rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết cơ bản để có thể sử dụng Tiếng Anh trong 

giao tiếp hằng ngày. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niềm đam 

mê với việc học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm việc ở 

các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh cơ bản. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 

02 bài * 3 

+ Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

16 Ngoại ngữ không 

chuyên 2 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm vững cách sử dụng thì hiện tại 

hoàn thành với for và since, phân biệt thì hiện tại hoàn thành với 

thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, câu bị động, lời nói gián 

tiếp, cách dùng của động từ used to, something, anything, nothing, 

too, not enough, cấu trúc so/neither + trợ động từ. Ngoài ra, sinh 

viên được cung cấp thêm vốn từ vựng như trạng từ, cụm động từ, 

tính từ tận cùng bằng –ed và –ing…liên quan các chủ đề văn hóa - 

xã hội thông qua qua các bài đọc hiểu, nghe hiểu và phần từ vựng 

ở mỗi bài đọc. 

- Về kỹ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niềm 

đam mê với việc học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:Có thể làm 

việc ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

2 HK 2 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+ Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm Kì 210 (quy ra: 

Akì 1, B ,C, D theo quy chế tín 

chỉ) 
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17 Ngoại ngữ không 

chuyên 3 

- Về kiến thức: Sinh viên nắm vững cách sử dụng thì hiện tại 

hoàn thành với for và since, phân biệt thì hiện tại hoàn thành với 

thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, câu bị động, lời nói gián 

tiếp, cách dùng của động từ used to, something, anything, nothing, 

too, not enough, cấu trúc so/neither + trợ động từ. Ngoài ra, sinh 

viên được cung cấp thêm vốn từ vựng như trạng từ, cụm động từ, 

tính từ tận cùng bằng –ed và –ing…liên quan các chủ đề văn hóa - 

xã hội thông qua qua các bài đọc hiểu, nghe hiểu và phần từ vựng 

ở mỗi bài đọc. 

- Về kỹ năng: Cung cấp những phương pháp, chiến thuật đọc 

hiểu, nghe hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh để sinh viên có thể sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách lưu loát. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niềm 

đam mê với việc học tiếng Anh và các ngoại ngữ khác. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm 

việc ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu sử dụng tiếng Anh. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng học các lớp tiếng Anh ở 

trình độ cao hơn. 

2 HK 3 - Dự lớp: 30 tiết  

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 

01 bài * 3 

+ Bài thi: trắc nghiệm, hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

18 Tin học căn bản - Về kiến thức: trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và truyền thông.  

- Về kĩ năng: Người học vận dụng thành thạo kiến thức học phần 

vào việc quản lý máy vi tính cá nhân, có kỹ năng về tìm kiếm và 

trao đổi thông tin, soạn thảo văn bản, tính toán, thiết kế các pha 

trình diễn.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp người học hiểu biết và 

có thái độ đúng đắn về vị trí vai trò của máy vi tính, công nghệ 

thông tin trong công việc cá nhân và xã hội. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: kiến thức và kỹ 

năng đượ trang bị bởi học phần là công cụ, phương tiện rất cần 

thiết và hữu hiệu cho mọi người trong mọi công việc trong xã hội 

hiện nay. 

- Chiều hướng phát triển: có tính nền tảng để nâng cao khả năng 

3 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập. 

- Điểm Chuyên cần, thái độ học 

tập: hệ số 1 

- Điểm trung bình các bài kiểm 

tra giữa kỳ: 2 bài hệ số 3 

- Thi hết học phần: Trắc 

nghiệm, hệ số 6 
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nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ thông tin. 

19 Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học trong nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức và luận 

điểm về khoa học và nghiên cứu khoa học, các quan điểm tiếp cận 

duy vật biện chứng lịch sử trong nghiên cứu khoa học.  Biết một 

số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong nghiên cứu khoa 

học, đặc biệt là các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, 

phương pháp nghiên cứu điều tra chuyên ngành BVTV.  Biết trình 

tự của một đề tài nghiên cứu khoa học cũng như trình tự của một 

khóa luận tốt nghiệp. Có hiểu biết về cách đánh giá một công trình 

nghiên cứu khoa học cũng như biết trình bày kết quả nghiên cứu 

khoa học của mình. 

- Về kĩ năng: Xây dựng được đề cương cho một đề tài nghiên cứu 

khoa học. Biết phối hợp các phương pháp để thu thập và phân tích 

dữ liệu. Trình bày được nội dung nghiên cứu đúng quy cách của 

một công trình nghiên cứu khoa học. Có kĩ năng đánh giá một 

công trình nghiên cứu khoa học 

- Về thái độ: Biểu hiện sự ham thích làm nghiên cứu khoa học. 

Tích cực hưởng ứng, sẵn sàng tham gia các công trình nghiên cứu 

khoa học. Trung thực với các kết quả trong nghiên cứu khoa học 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến dự án, đề tài, đề án. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

nghiên cứu khoa học. 

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

15 tiết LT+30 tiết thảo luận, bài 

tập 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết; hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

20 Hóa đại cương - Về kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, người học phải 

biết được:  Cấu tạo nguyên tử, công thức phân tử, hình dạng phân 

tử và liên kết hóa học trong phân tử.  Hai nguyên lý cơ bản của 

nhiệt động học, vận dụng hai nguyên lí đó để tính hiệu ứng nhiệt 

của các quá trình, xác định chiều của phản ứng hóa học, xác định 

điều kiện để một phản ứng xảy ra và xét các cân bằng hóa học, 

quy tắc pha. Tính chất của dung dịch chất tan không điện li và 

dung dịch chất điện li; vận dụng để tính độ tan, nhiệt độ nóng 

chảy, nhiệt độ sôi của dung dịch, pH và điều kiện kết tủa dung 

2 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

20 tiết LT+ 20 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết; hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

dịch, giải thích tính chất của các dung dịch hay gặp trong thực tế. 

- Về kỹ năng:  Rèn luyện cho người học kỹ năng vận dụng kiến 

thức để giải các bài tập liên quan.  Vận dụng những kiến thức đã 

học vào trong chuyên ngành bảo vệ thực vật. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niểm 

say mê nghiên cứu các hiện tượng hóa học xảy ra trong đời sống, 

trong sinh học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Vận dụng kiến 

thức hóa học để giải thích các hiện tương sinh học có liên quan để 

giảng dạy môn sinh học tốt hơn. 

21 Thực hành hóa đại 

cương 

- Về kiến thức:  Cũng cố những kiến thức thu được ở học phần 

hóa đại cương. Làm quen và rèn luyện với tác phong làm  thí 

nghiệm hóa học, nâng cao kĩ năng làm việc trong phòng thí 

nghiệm: trật tự, ngăn nắp, mỹ thuật khoa học, trung thực với kết 

quả.  

- Về kỹ năng: Biết sử dụng một số dụng cụ thông thường trong 

phòng thí nghiệm. Biết và có ý thức trong an toàn và bảo hộ lao 

động khi làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học. Phải thành 

thạo khi sử dụng các dụng cụ thủy tinh. Biết sử dụng các loại cân, 

thành thạo một số kỹ thuật phòng thí nghiệm, thành thạo trong xử 

lý kết quả thực nghiệm. Vận dụng những kiến thức đã học vào 

trong chuyên ngành bảo vệ thực vật. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp sinh viên có niểm 

say mê nghiên cứu các hiện tượng hóa học xảy ra trong đời sống, 

trong sinh học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Vận dụng kiến 

thức hóa học để giải thích các hiện tương có liên quan đến BVTV. 

1 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra; hệ 

số 3 

+ Bài thi: Thi tại phòng thí 

nghiệm: hệ số 6 

22 Hóa phân tích - Về kiến thức:  Sinh viên nắm được nội dung cơ bản về hóa học 

phân tích, hình thành cho sinh viên lý thuyết về phân tích định 

tính và định lượng để xử lý mẫu phân tích một cách chính xác và 

tối ưu nhất góp phần phục vụ cho những môn học chuyên ngành. 

Biết được kiến thức cơ bản trong xử lý mẫu phân tích, nhận biết 

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp 25 

tiết lý thuyết + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

được sự có mặt của ion trong dung dịch, xác định được hàm lượng 

của cấu tử cần phân tích thông qua phương pháp phân tích định 

lượng. Hoàn thiện thêm kỹ năng , kỹ xảo trong thao tác thực hành.   

- Về kỹ năng:   Nắm được lý thuyết về phân tích định tính và 

phân tích định lượng.  Hiểu được qui trình xử lý mẫu phân tích.  

Đánh giá được hàm lượng của cấu tử có trong mẫu phân tích 

thông qua phương pháp chuẩn độ axit – bazơ, chuẩn độ oxy hóa 

khử, chuẩn độ tạo phức, chuẩn độ kết tủa.  Biết lựa chọn được 

phương pháp định lượng phù hợp như phương pháp phân tích thể 

tích, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích 

công cụ dựa theo yêu cầu về độ  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp cho sinh viên yêu 

thích môn học, tinh thần yêu nghề, bảo vệ môi trường.  Rèn luyện 

tư duy tự học, thói quen độc lập nghiên cứu, làm việc nghiêm túc, 

sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực khách quan trong 

học tập. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm 

việc ở các cơ quan có liên quan đến nghiên cứu hóa học, các môn 

hóa sinh, bảo vệ thực vật và các chuyên ngành sinh học liên quan. 

  - Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

hóa học 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra lý thuyết: hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

23 Thực hành hoá 

phân tích 

- Về kiến thức:  Sinh viên thành thạo các kỹ thuật thực nghiệm 

cơ bản về nghiên cứu một phản ứng ion trong dung dịch, cách lấy 

thuốc thử để nghiên cứu, cách tiên hành phản ứng, cách quan sát 

hiện tượng, ly tâm, lọc, tách kết tủa, hòa tan kết tủa. Nắm vững 

các tính chất hóa học cơ bản của các kim loại và một số ion. Vận 

dụng được lý thuyết cân bằng ion để dự đoán, giải thích các hiện 

tượng thực nghiệm.  

- Về kỹ năng: Các kỹ năng thực nghiệm cơ bản: pha chế các 

dung dịch có nồng độ chính xác, sử dụng thành thạo các dụng cụ 

đo thể tích chính xác( bình định mức, buret, pipet, ống đong)Nắm 

được kỹ thuật chuẩn độ thể tích. Hiểu được những nguyên lý lý 

1 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp 

15x2 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

trung bình các bài thực hành 

+  Bài thi :  thi vấn đáp hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thuyết của các phương pháp chuẩn độ thể tích. Hiểu được cách 

tính được kết quả phân tích chuẩn độ và biểu diễn đúng các số liệu 

được lý thuyết về phân tích định tính và phân tích định lượng.  

Hiểu được qui trình xử lý mẫu phân tích.  Đánh giá được hàm 

lượng của cấu tử có trong mẫu phân tích thông qua phương pháp 

chuẩn độ axit – bazơ, chuẩn độ oxy hóa khử, chuẩn độ tạo phức, 

chuẩn độ kết tủa. Biết lựa chọn được phương pháp định lượng phù 

hợp như phương pháp phân tích thể tích, phương pháp phân tích 

khối lượng, phương pháp phân tích công cụ dựa theo yêu cầu về 

độ. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Giúp cho sinh viên yêu 

thích môn học, tinh thần yêu nghề, bảo vệ môi trường.  Rèn luyện 

tư duy tự học, thói quen độc lập nghiên cứu, làm việc nghiêm túc, 

sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực khách quan trong 

học tập.  

  - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm 

việc ở các cơ quan có liên quan đến nghiên cứu hóa học, các môn 

hóa sinh, bảo vệ thực vật và các chuyên ngành sinh học liên quan. 

  - Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

hóa học. 

24 Sinh học đại cương - Về kiến thức: Sinh viên biết cách sử dụng thành thạo kính hiển 

vi, biết cách quan sát các loại tế bào, phân biệt được cấu tạo của tế 

bào thực vật và tế bào động vật. Quan sát các hiện tượng thẩm 

thấu và tính thấm của tế bào như sự di chuyển nước qua màng tế 

bào, khả năng thẩm thấu và hút nước của tế bào thực vật. Xác 

định sự có mặt và hoạt tính của enzim trong tế bào thực vật và 

động vật. Quang sát các hiện tượng hô hấp và quang hợp của tế 

bào thực vật. Biết cách nhận biết các hợp chất hữu cơ trong tế 

bào. Tách chiết ADN. Nghiên cứu hình thái và số lượng nhiễm 

sắc thể thực vật ở nguyên phân và giảm phân. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có thao tác thực hành chuẩn, biết cách 

làm thí nghiệm để quan sát các hiện tượng theo yêu cầu.  

2 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm bài tập, thảo luận nhóm đủ 

25 tiết LT+ 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có thái độ học tập 

tốt, yêu thích môn học, hoàn thành các bài kiểm tra và thực hành 

theo đúng quy định. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc 

tại các phòng thí nghiệm liên quan đến sinh học, ứng dụng trồng 

rau an toàn tại hộ gia đình… 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn trong  

sinh học như tế bào học, ứng dụng sinh học trong BVTV… 

25 Thực hành sinh 

học đại cương 

- Về kiến thức: Sinh viên biết cách sử dụng thành thạo kính hiển 

vi, biết cách quan sát các loại tế bào, phân biệt được cấu tạo của tế 

bào thực vật và tế bào động vật. Quan sát các hiện tượng thẩm 

thấu và tính thấm của tế bào như sự di chuyển nước qua màng tế 

bào, khả năng thẩm thấu và hút nước của tế bào thực vật. Xác 

định sự có mặt và hoạt tính của enzim trong tế bào thực vật và 

động vật. Quang sát các hiện tượng hô hấp và quang hợp của tế 

bào thực vật. Biết cách nhận biết các hợp chất hữu cơ trong tế 

bào. Tách chiết ADN. Nghiên cứu hình thái và số lượng nhiễm 

sắc thể thực vật ở nguyên phân và giảm phân. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có thao tác thực hành chuẩn, biết cách 

làm thí nghiệm để quan sát các hiện tượng theo yêu cầu.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có thái độ học tập 

tốt, yêu thích môn học, hoàn thành các bài kiểm tra và thực hành 

theo đúng quy định. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc 

tại các phòng thí nghiệm liên quan đến sinh học, ứng dụng trồng 

rau an toàn tại hộ gia đình… 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn trong  

sinh học như tế bào học, ứng dụng sinh học trong BVTV… 

1 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

15x2 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra tại phòng thí 

nghiệm 

+  Bài thi : Không thi, chấm bài 

thu hoạch: hệ số 6 

26 Xác suất thống kê        - Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

xác suất và thống kê phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, có 

đủ kiến thức để học tiếp các môn liên quan đến phương pháp định 

lượng. 

3 HK 1 - Sinh viên tham gia dự lớp 30 

tiết LT + 30 tiết thảo luận, bài 

tập. 

- Đánh giá:  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

 - Về kĩ năng: cung cấp những phương pháp tính xác suất, 

phương pháp tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê và kỹ năng cần 

thiết như  phân tích, so sánh, khái quát để sinh viên có thể nghiên 

cứu, ứng dụng vào thực tiễn. 

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài lý thuyết hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

27 Hóa sinh thực vật - Về kiến thức: Giúp sinh viên có những hiểu biết ban đầu về cấu 

trúc, phân loại và vai trò của các chất như gluxit, protein, lipit, 

nucleic, vitamin; Biết được bản chất hoá học, phân loại, cơ chế 

hoạt động và vai trò của Enzim, hormone trong qúa trình trao đổi 

chất của cơ thể; Biết được sự chuyển hóa của các chất trong tế bào 

thực vật, động vật và ở cơ thể người. Từ đó phòng tránh được một 

số bệnh tật do rối loạn quá trình chuyển hóa gây ra. 

 - Về kĩ năng: Giúp cho sinh viên có kỹ năng thực hành tốt.  

Môn học này giúp cho sinh viên từ những hiểu biết trên để học 

các môn học khác như sinh lý, di truyền, vi sinh, chế biến bảo 

quản, công nghệ sinh học; có thể vận dụng vào các quá trình có 

liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học.  Ứng dụng các 

chuyển hóa sinh hóa trong thực tiễn sản xuất và đời sống.  Biết 

vận dụng kiến thức đã học trong quá trình giảng dạy Sinh học ở 

chương trình Phổ thông. 

 - Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Nhận thức được tầm 

quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo, có ý thức học 

tập tốt, tham gia thực hành và hoàn thành các bài thực hành theo 

quy định. 

+ Yêu thích môn học và phải có ý thức thường xuyên tích lũy các 

kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

+ Giúp SV có tình yêu và niềm say mê nghiên cứu khoa học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến sinh hóa 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về sinh 

hóa 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

21 tiết LT + 18 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài LT + điểm trung bình thực 

hành/2 : hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

28 Sinh học phân tử - Về kiến thức:  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về sinh học phân tử, các đại phân tử sinh học, cấu trúc và chức 

năng của acid nucleic, các cơ chế sao chép, sữa chữa, phiên mã và 

dịch mã ở tế bào prokaryota và eukaryota. Các phương pháp tách 

chiết acid nucleic, các kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại. 

- Về kỹ năng:  Sinh viên biết các kỹ thuật sinh học hiện đại như 

PCR, Southern blot, Northern blot, giải trình tự DNA.  Biết vận 

dụng những kiến thức đã học ứng dụng vào thực tiễn trong lĩnh 

vực nông nghiệp, chẳng hạn như chuyển những gen có đặc tính tốt 

vào cây trồng... 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  Nhận thức được tầm quan 

trọng của môn học trong chương trình đào tạo, có ý thức học tập 

tốt, tham gia học tập đầy đủ và hoàn thành các bài kiểm tra theo 

quy định. Yêu thích môn học và phải có ý thức thường xuyên tích 

lũy các kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến sinh học phân tử 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về sinh 

học phân tử. 

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT+ 10 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

29 Sinh thái và môi 

trường 

- Về kiến thức: Môn học củng cố, bổ sung, nâng cao hoàn thiện 

các kiến thức có liên quan tới sinh thái học và môi trường. Các 

kiến thức này giúp sinh viên xác lập tốt mối quan hệ giữa ba cấp 

độ tổ chức sống với môi trường và những ứng dụng nhằm bảo vệ 

và nâng cao chất lượng sống của môi trường. 

- Về kỹ năng: Kĩ năng thao tác và tư duy; Kĩ năng học tập;  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  Quán triệt được tầm quan 

trọng của môn học. Có ý thức tự giác vận dụng các kiến thức sinh 

thái học vào đời sống sản xuất, bảo vệ và quản lí môi trường, nâng 

cao chất lượng môi trường sống. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm 

việc ở các cơ quan có liên quan đến sinh hóa 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về sinh 

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT+ 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+ Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

thái và môi trường 

30 Thực vật học - Về kiến thức: Sinh viên cần nắm 

+ Đặc điểm hình thái và cấu tạo của tế bào thực vật. 

+ Đặc điểm và phân loại các mô thực vật. 

+ Các nguyên tắc phân loại thực vật. 

+ Đặc điểm chung của các ngành thực vật. 

+ Đặc điểm hình thái, cấu tạo của rễ, thân, lá, hoa, quả hạt 

- Về kĩ năng: Sinh viên có kĩ năng  

+ Quan sát, phân biệt được tế bào thực vật, mô thực vật so với các 

loại tế bào khác. 

+ Phân biệt được thực vật 1 lá mầm và 2 lá mầm. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: 

+ Sinh viên có thái độ yêu thích môn học, yêu thiên nhiên, quý 

sản phẩm lao động nông nghiệp, bảo vệ thực vật và bảo vệ môi 

trường. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc ở 

các cơ quan có liên quan đến thực vật học, cây trồng, chăm sóc 

cây cảnh. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về thực 

vật học, công nghệ tế bào thực vật. 

2 HK 2 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

21 tiết LT+ 18 tiết thực hành 

- Điểm chuyên cần và thái độ 

học tập: hệ số 1 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài lý thuyết + điểm trung bình 

thực hành/2: hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 

31 Vi sinh đại cương - Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản 

về vi sinh vật, phân tích được cơ sở khoa học của việc ứng dụng 

vi sinh học trong thực tiễn công nông nghiệp, y học, trong các quá 

trình công nghệ sinh học, công nghệ di truyền, công nghệ enzim, 

công nghệ vi sinh. 

- Về kĩ năng: có thể ứng dụng những quy luật hoạt động của vi 

sinh vật vào thực tiễn đời sống và sản xuất góp phần hướng 

nghiệp cho học sinh, cung cấp những phương pháp và kỹ năng 

cần thiết như  so sánh, tổng hợp, phân tích đặc điểm cơ thể nhân 

sơ, nhân chuẩn. Có khả năng thực hành phân lập, tuyển chọn, 

nhận biết đặc điểm khuẩn lạc của các loại vi sinh vật, chiết xuất 

một số chất từ vi sinh vật, nhuộm các thành phần của tế bào vi 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

sinh vật, thử hoạt tính của vi sinh vật. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV có tình yêu và 

niềm say mê nghiên cứu khoa học, biết nghiên cứu các sản phẩm 

thiết thực trong cuộc sống ví dụ: lên men rượu, lên men lactic, lên 

men các sản phẩm hữu cơ khác. 

 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm 

việc tại các trung tâm nghiên cứu về chế phẩm sinh học, các cơ sở 

sản xuất phân bón sinh học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về vi 

sinh như virút học, nấm học, xạ khuẩn, vi sinh công nghiệp, công 

nghệ vi sinh… 

32 Thực hành vi sinh 

đại cương 

 - Về kiến thức: cung cấp cho sinh viên có những kiến thức cơ 

bản về kĩ năng thực hành vi sinh vật. 

- Về kĩ năng: Có khả năng thực hành phân lập, tuyển chọn, nhận 

biết đặc điểm khuẩn lạc của các loại vi sinh vật, chiết xuất một số 

chất từ vi sinh vật, nhuộm các thành phần của tế bào vi sinh vật, 

thử hoạt tính của vi sinh vật. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV có tình yêu và 

niềm say mê nghiên cứu khoa học, biết nghiên cứu các sản phẩm 

thiết thực trong cuộc sống ví dụ: lên men rượu, lên men lactic, lên 

men các sản phẩm hữu cơ khác. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có khả năng 

làm việc liên quan đến vi sinh, các chế phẩm vi sinh, sản xuất các 

loại thuốc tiêu diệt côn trùng. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

các chế phẩm vi sinh để ứng dụng trong cuộc sống.  

 

1 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

15x2=30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài kiểm tra tại phòng thí 

nghiệm: hệ số 3 

+  Bài thi: Không thi chấm các 

bài thu hoạch: hệ số 6 

33 Sinh lý thực vật - Về mặt kiến thức: Nắm được đối tượng, nhiệm vụ, phương 

pháp, hướng nghiên cứu và mối quan hệ của môn học với các học 

phần khác. Hiểu được thành phần hoá học chính của cơ thể sống, 

đặc biệt cần nắm các vai trò của chúng đối với cơ thể thực vật. 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 



445 

 

 

 

TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Nắm vững bản chất của các quá trình sinh lý diễn ra trong cơ thể 

thực vật và nghiên cứu cơ chế của các quá trình này. Nắm được 

nối quan hệ của các quá trình sinh lý với nhau và các điều kiện 

sinh thái của môi trường tác động lên chúng. 

- Về mặt kỹ năng: Hoàn thành các nội dung thực hành trong 

phòng thí nghiệm, qua đó nắm được những kỹ năng thực hành 

thông dụng về sinh lý thực vật ở phòng thí nghiệm. Sinh viên học 

tập các phương pháp nghiên cứu khoa học.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp Sinh viên có những thái độ 

đúng trong nhận thức tự nhiên. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm ở các 

cơ quan nghiên cứu về sinh lí thực vật, ứng dụng trong sản xuất, 

trồng trọt. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn trong 

Sinh lí thực vật ứng dụng. 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

34 Thực hành sinh lý 

thực vật 

- Về mặt kiến thức: Nắm vững bản chất của các quá trình sinh lý 

diễn ra trong cơ thể thực vật và nghiên cứu cơ chế của các quá 

trình này. Nắm được nối quan hệ của các quá trình sinh lý với 

nhau và các điều kiện sinh thái của môi trường tác động lên 

chúng. 

- Về mặt kỹ năng: Hoàn thành các nội dung thực hành trong 

phòng thí nghiệm, qua đó nắm được những kỹ năng thực hành 

thông dụng về sinh lý thực vật ở phòng thí nghiệm. Sinh viên học 

tập các phương pháp nghiên cứu khoa học.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có những thái 

độ đúng trong nhận thức tự nhiên. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm ở 

các cơ quan nghiên cứu về sinh lí thực vật, ứng dụng trong sản 

xuất, trồng trọt. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn trong 

Sinh lí thực vật ứng dụng. 

1 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp, 

làm thí nghiệm trong phòng 

thực hành, vườn thực nghiệm 

đủ 30  tiết. 

- Điểm chuyên cần và thái độ 

học tập: hệ số 1 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra tại phòng thí 

nghiệm: hệ số 3 

+  Bài thi : Không thi, chấm các 

bài thu hoạch: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

35 Di truyền thực vật - Về kiến thức: Sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản về 

di truyền thực vật, hiểu được các quy luật di truyền cơ bản, cơ sở 

phân tử và tế bào của hiện tượng di truyền, các kĩ thuật di truyền. 

Hiểu và có khả năng vận dụng các kiến thức về di truyền trong 

chọn và tạo giống thực vật. Nắm được các thành tựu của di truyền 

học và ứng dụng của chúng trong công nghệ sinh học hiện nay. 

- Về kĩ năng: Có thể ứng dụng những kiến thức đã học trong 

chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có khả năng vận dụng 

được những kiến thức đã học để giải thích, đề xuất những vấn đề 

cụ thể liên quan đến di truyền học. Thấy được vai trò của di 

truyền học đối với sản xuất và cuộc sống.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể giảng 

dạy các kiến thức liên quan đến di truyền học. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về di 

truyền học và kĩ thuật di truyền. 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT+ 10 tiết thực hành 

  - Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

 

36 Côn trùng học đại 

cương 

- Về kiến thức: Có các kiến thức cơ bản, các khái niệm về sâu, 

bệnh hại cây trồng nông nghiệp bao gồm nguyên nhân gây hại, 

mối quan hệ giữa cây trồng, sâu, bệnh và các yếu tố môi trường, 

các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại, ưu nhược điểm của từng 

biện pháp, vai trò của chúng trong quản lý tổng hợp sâu, bệnh hại.  

- về kỹ năng: Ứng dụng được các hiểu biết cơ bản về côn trùng 

hại cây và vận dụng những hiểu biết này vào việc phòng trừ sâu 

hại cây trong thực tế sản xuất hướng tới quản lý sức khỏe cây 

trồng.   

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có những thái độ 

đúng đắn trong học tập để có kỹ năng tối thiểu trong việc ứng 

dụng vào thực tiễn sản xuất. 

3 HK 5 - Dự lớp 30 tiết LT + 30 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

(2 bài LT  + TB các bài thực 

hành): hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

37 Động vật hại nông 

nghiệp 

- Kiến thức: Có các kiến thức cơ bản về các động vật hại nông 

nghiệp: Chuột, Nhện, Ốc bươu vàng, ốc sên, sên trần. Nắm được 

các đặc điểm phát sinh, phát triển của các động vật gây hại cho 

cây trồng, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phát sinh, 

2 HK 5 - Dự lớp đủ 25 tiết LT + 10 Tiết 

thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 
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Số 
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Lịch trình 
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Phương pháp đánh giá sinh 
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phát triển của chúng và những biện pháp phòng trừ hiệu quả, đảm 

bảo sức khỏe và an toàn cho môi trường. 

- Kỹ năng: Ứng dụng được các hiểu biết cơ bản về các động vật 

hại nông nghiệp và vận dụng những hiểu biết này vào việc phòng 

trừ trong thực tế sản xuất, bảo vệ năng suất cây trồng. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có những thái độ 

đúng đắn trong học tập để có kỹ năng tối thiểu trong việc ứng 

dụng vào thực tiễn sản xuất. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

sinh viên ngành BVTV và nông học. Có khả năng nghiên cứu về 

các động vật hại nông nghiệp nói riêng và ngành BVTV nói 

chung. Có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất thuộc các 

đơn vị như Trung tâm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật của địa 

phương. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành bảo vệ thực vật 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra lý thuyết : hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

38 Bệnh cây đại 

cương 

- Kiến thức: Có các kiến thức cơ bản, các khái niệm về khoa học 

bệnh cây, nắm được các đặc điểm phát sinh, phát triển của các 

VSV gây bệnh cho cây trồng, các yếu tố môi trường gây bệnh cho 

cây, nắm được các triệu chứng cũng như các phương pháp chẩn 

đoán bệnh cây và những biện pháp phòng trừ hiệu quả, đảm bảo 

sức khỏe và an toàn cho môi trường.  

- Kỹ năng: Ứng dụng được các hiểu biết cơ bản về bệnh hại cây 

và vận dụng những hiểu biết này vào việc phòng trừ bệnh hại cây 

trong thực tế sản xuất hướng tới quản lý sức khỏe cây trồng.  

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có những thái độ 

đúng đắn trong học tập để có kỹ năng tối thiểu trong việc ứng 

dụng vào thực tiễn sản xuất. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

sinh viên ngành BVTV và nông học. Có khả năng nghiên cứu về 

khoa học bệnh cây nói riêng và ngành BVTV nói chung. Có khả 

năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất thuộc các đơn vị như Trung 

3 HK 5 - Dự lớp 30 tiết LT + 30 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

(2 bài LT + TB các bài thực 

hành): hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

tâm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật của địa phương. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành bảo vệ thực vật. 

39 Thực tập rèn nghề 

BVTV 

- Về  kiến thức: Sinh viên nắm vững được các kiến thức thực tế 

về các loài sâu, bệnh hại, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại 

trên quan điểm IPM. Biết sử dụng hợp lý các loại thuốc BVTV 

cho từng đối tượng gây hại. Nắm được một số quy trình quy trình 

sản xuất cây trồng ngắn ngày cụ thể từ khâu gieo trồng, chăm sóc 

cho đến khi thu hoạch. Biết cách bố trí thí nghiệm đồng ruộng, 

các phương pháp điều tra, các phương pháp và các chỉ tiêu cần 

theo dõi về sâu, bệnh, tình hình sinh trưởng và năng suất cây 

trồng. Nắm vững được các phương pháp chọ tạo giống cây trồng, 

các bước trong hoạt động sản xuất giống cây trồng. 

+ Hiểu biết: Thấy rõ được vai trò quan trọng và cơ sở lý luận của 

học phần rèn nghề. Hiểu rõ được những công việc chủ yếu khi 

trồng trọt, nghiên cứu, sử dụng các loại giống cây trồng, các loại 

thuốc BVTV.  

- Về mặt kỹ năng và thái độ:  Ứng dụng: ứng dụng được các 

hiểu biết cơ bản về các vấn đề thực tế trên đồng ruộng khi canh 

tác, trồng trọt, nghiên cứu các loại cây trồng. Tổng hợp: nắm vững 

các kiến thức thực tế cơ bản về các vấn đề nông học, BVTV trên 

một số cây trồng trên đồng ruộng.  Sinh viên có những thái độ 

đúng đắn trong học tập để có kỹ năng tối thiểu trong việc ứng 

dụng vào thực tiễn sản xuất. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

sinh viên ngành BVTV và nông học. Có khả năng nghiên cứu về 

thuốc BVTV, Hóa BVTV và ngành BVTV nói chung. Có khả 

năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất thuộc các đơn vị như Trung 

tâm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật của địa phương. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành bảo vệ thực vật nói riêng và ngành nông học nói chung 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

30 x2 tiết thực hành tại các cơ 

sở 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài kiểm tra vấn đáp tại các cơ 

sở 

+  Bài thi : hệ số 6 (tổng các bài 

thu hoạch) 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

40 Đấu tranh sinh học - Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về cơ sở 

lý luận và thực tiễn của biện pháp sinh học, lịch sử phát triển và 

xu thế phát triển của biện pháp sinh học, những thành tựu của biện 

pháp này đã được ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống. 

Sinh viên nắm vững kiến thức và hiểu được vai trò của các nhóm 

sinh vật là thiên địch của các loài dịch hại và điều kiện nhân nuôi, 

sử dụng chúng trong thực tế sản xuất. 

- Về kĩ năng: Sinh viên biết vận dụng các kiến thức vào thực tiến, 

biết  phân biệt được các loài thiên địch của dịch hại nông nghiệp, 

kỹ thuật sử dụng các đối tượng này trong sản xuất.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: giúp SV rèn luyện ý thức 

tự học, tự nghiên cứu, cập nhật thông tin và vận dụng kiến thức 

vào thực tế.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc 

ở các cơ quan liên quan đến bảo vệ thực vật, tiêu diệt thiên địch. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng tự nghiên cứu sâu hơn để 

nâng cao trình độ chuyên môn. 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT+ 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

41 Giống cây trồng - Kiến thức: Sinh viên cần nắm vững các kiến thức cơ bản:  khái 

niệm và vai trò của giống cây trồng, nhiệm vụ sản xuất giống cây 

trồng, về phương pháp chọn tạo giống cây trồng (phương  pháp 

chọn lọc, phương pháp lai, phương pháp tạo giống bằng đột biến 

và đa bội thể), về phương pháp đánh giá vật liệu chọn giống và 

qui trình kỹ thuật sản xuất giống cây trồng; Cập nhật các kiến thức 

mới trong ngành chọn giống, nhất là các kiến thức và thành tựu 

của ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng. 

- Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để chọn tạo 

giống cây trồng: xử lý, ngâm ủ hạt giống, kích thích hạt nảy mầm 

và kỹ thuật lai tạo một số giống cây trồng như lúa, ngô… ;  Kỹ 

năng nghiên cứu 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có những thái độ 

đúng đắn trong học tập và nghiên cứu khoa học để có kỹ năng tối 

thiểu trong việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Có ý thức tự 

2 HK 5 - Dự lớp 25 tiết LT + 5x2 tiết 

TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài hệ số 3  

+  Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

học, tự nghiên cứu, cập nhật, vận dụng kiến thức mới để nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

sinh viên ngành BVTV và nông học. Có khả năng nghiên cứu về 

giống cây trồng và ngành Nông học nói chung. Có khả năng ứng 

dụng vào thực tiễn sản xuất thuộc các đơn vị như Trung tâm 

khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật của địa phương. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành bảo vệ thực vật nói riêng và ngành nông học nói chung. 

42 Côn trùng chuyên 

khoa 

- Về kiến thức: Sinh viên cần nắm được đặc điểm hình thái học, 

giải phẫu bên trong, các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình phát 

sinh, gây hại và nguyên lý, phương pháp phòng trừ các loại sâu 

hại cây trồng nông nghiệp đáp ứng mục tiêu phát triển công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Về kỹ năng: Sinh viên cần vận dụng được những kiến thức ở lý 

thuyết vào thực hành để tư duy sáng tạo ra các phương pháp 

phòng trừ cho phù hợp với từng đối tượng sâu hại. Ngoài ra, sinh 

viên cần có được kỹ năng nhận dạng được các loại thiên địch, quy 

luật hoạt động và khả năng khống chế sâu hại của từng loại thiên 

địch. 

- Về thái độ: Sinh viên cần thấy được tầm quan trọng của môn 

học đối với chuyên ngành BVTV từ đó có tầm nhìn đúng đắn khi 

đưa ra các phương pháp và nguyên lý phòng trừ, sử dụng đúng 

từng biện pháp với từng đối tượng sâu hại cây trồng nông nghiệp 

mới đạt hiểu quả phòng trừ cao. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có thể làm 

việc ở các cơ sở bảo vệ thực vật. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

côn trùng. 

3 HK 6 - Dự lớp 30 tiết LT + 30 tiết TH 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 

(2 bài LT + TB các bài thực 

hành): hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

43 Bệnh cây chuyên 

khoa 

- Kiến thức: Nắm được các đặc điểm phát sinh, phát triển, khả 

năng lây nhiễm, truyền lan của các VSV gây bệnh cho cây trồng, 

các yếu tố môi trường gây bệnh cho cây, nắm được các triệu 

3 HK 6 - Dự lớp 30 tiết LT + 30 tiết TH 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

chứng và những biện pháp phòng trừ hiệu quả, đảm bảo sức khỏe 

và an toàn cho môi trường. 

- Kỹ năng: Ứng dụng được các hiểu biết cơ bản về bệnh hại cây 

và vận dụng những hiểu biết này vào việc phòng trừ bệnh hại cây 

trong thực tế sản xuất hướng tới quản lý sức khỏe cây trồng. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có những thái độ 

đúng đắn trong học tập để có kỹ năng tối thiểu trong việc ứng 

dụng vào thực tiễn sản xuất. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

sinh viên ngành BVTV và nông học. Có khả năng nghiên cứu về 

khoa học bệnh cây và ngành BVTV nói chung. Có khả năng ứng 

dụng vào thực tiễn sản xuất thuộc các đơn vị như Trung tâm 

khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật của địa phương. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành bảo vệ thực vật nói riêng và ngành nông học nói chung. 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : (2 

bài LT + TB các bài thực hành): 

Hệ số 3 

+ Bài thi : hệ số 6 

44 Thuốc bảo vệ thực 

vật 

- Kiến thức: Nắm được các kiến thức cơ bản về sử dụng thuốc 

BVTV, tác động của thuốc BVTV đến môi trường sống và hậu 

quả xấu của chúng gây ra cho môi trường, phân biệt được các 

dạng thuốc và thành phần của các dạng thuốc bvtv để có cách sử 

dụng và bảo quản thích hợp. Có những kiến thức cơ bản về phân 

loại, hướng sử dụng và đặc điểm cơ bản của các nhóm thuốc theo 

từng tác nhân gây hại từ đó lựa chon đúng thuốc góp phần phòng 

trừ có hiệu quả các loài dịch hại và an toàn đối với con người, môi 

trường. 

- Kỹ năng: ứng dụng được các hiểu biết cơ bản về sử dụng thuốc 

BVTV và vận dụng những hiểu biết này vào việc phòng trừ sâu, 

bệnh hại cây trong thực tế sản xuất hướng tới quản lý sức khỏe 

cây trồng.    

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có những thái độ 

đúng đắn trong học tập để có kỹ năng tối thiểu trong việc ứng 

dụng vào thực tiễn sản xuất. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

2 HK 5 - Dự lớp 25 tiết LT + 10 tiết TH 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : (1 

bài LT * 2 + TB các bài thực 

hành): hệ số 3 

+ Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

sinh viên ngành BVTV và nông học. Có khả năng nghiên cứu về 

thuốc BVTV, Hóa BVTV và ngành BVTV nói chung. Có khả 

năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất thuộc các đơn vị như Trung 

tâm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật của địa phương. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành bảo vệ thực vật nói riêng và ngành nông học nói chung 

45 Dịch tễ học bảo vệ 

thực vật 

- Kiến thức: Sinh viên cần nắm vững các kiến thức cơ bản:  về 

dịch hại, dịch tể học, tác hại của các loài dịch hại qua đó nắm 

được các kiến thức về quy luật phát sinh phát triển của các loài 

dịch hại, các yếu tố ngoại cảnh tác động đến dịch hại, các phương 

pháp xác định quy luật phát sinh phát triển của các loài dịch hại từ 

đó có các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả. 

- Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 

sản xuất. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có những thái độ 

đúng đắn trong học tập và nghiên cứu khoa học để có kỹ năng tối 

thiểu trong việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Có ý thức tự 

học, tự nghiên cứu, cập nhật, vận dụng kiến thức mới để nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.   

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

sinh viên ngành BVTV và nông học. Có khả năng nghiên cứu về 

các loài dịch hại trên cây trồng và ngành Nông học nói chung. Có 

khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất thuộc các đơn vị như 

Trung tâm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật của địa phương. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành bảo vệ thực vật nói riêng và ngành nông học nói chung 

2 HK 7 - Dự lớp 25 tiết LT + 10 tiết TH 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : (1 

bài LT + TB các bài thực hành): 

Hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

46 Kiểm dịch thực vật 

và dịch hại nông 

sản sau thu hoạch 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các 

đối tượng dịch hại nông sản sau thu hoạch; công tác kiểm dich 

thực vật (KDTV), tổ chức và thực hiện công tác KDTV ở Việt 

Nam. 

- Kỹ năng: Nhận diện được các đối tượng dịch hại nông sản sau 

thu hoạch. Nắm được hệ thống KDTV của Việt Nam, cách tổ 

2 HK 7 - Dự lớp 25 tiết LT + 10 tiết TH 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra lý thuyết: hệ số 3 
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chức và thực hiện công tác KDTV, các kỹ năng chẩn đoán các đối 

tượng dịch hại KDTV và nông sản sau thu hoạch. 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: KDTV là một biện pháp rất 

quan trọng trong hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp nhằm bảo vệ 

tài nguyên thực vật của một quốc gia. Bởi vậy, là một kiểm dịch 

viên bên cạnh việc phải trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng 

cơ bản về KDTV còn đòi hỏi sự trung thực, cẩn thận, tinh thần 

trách nhiệm cao và làm việc một cách khoa học mới mang lại 

được hiệu quả.   

Khuyến khích sự đam mê học hỏi, thường xuyên trau dồi kỹ năng 

và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Làm việc tại các 

Công ty giám định, khử trùng, Công ty giống, các cơ quan kiểm 

dịch thực vật như: trạm kiểm dịch thực vật, chi cục kiểm dịch thực 

vật… 

- Chiều hướng phát triển: Có thể tiếp tục học sau đại học và 

nghiên cứu chuyên sâu để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực 

KDTV. 

+ Bài thi : hệ số 6 

47 Cỏ dại - Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cỏ 

dại và các kiến thức về các biện pháp phòng trừ cỏ dại. 

- Về kĩ năng: Giúp sinh viên có khả năng hiểu biết và nhận diện 

được các loài cỏ dại phổ biến trên đồng ruộng, xây dựng được các 

chương trình phòng trừ cỏ dại phù hợp với từng đối tượng cây 

trồng và điều kiện sinh thái cụ thể. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Trước hết cần phải trang bị 

đầy đủ kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý cỏ dại; thái độ 

làm việc nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

Khuyến khích sự đam mê học hỏi, thường xuyên trau dồi kỹ năng 

và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Làm việc tại các 

công ty thuốc, các cơ quan nông nghiệp như: chi cục Bảo vệ thực 

vật, phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông... 

3 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

30 tiết LT+ 30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài lý thuyết + các bài thực 

hành: hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 
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- Chiều hướng phát triển: Có thể tiếp tục học sau đại học và 

nghiên cứu chuyên sâu để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực cỏ 

dại. 

48 Cây lương thực - Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về bốn cây lương 

thực chính lúa, ngô sắn, khoai lang (vị trí kinh tế, đặc điểm sinh 

học, khí hậu và đất trồng, giống và công nghệ chọn tạo giống, kỹ 

thuật canh tác.). Hiểu biết cơ bản về quy trình kỹ thuật canh tác 

cây lương thực. 

- Về kỹ năng: Có năng lực độc lập vận dụng những điều đã học 

vào thực tiễn sản xuất tại địa phương; biết tổng hợp đánh giá các 

yếu tố quan hệ đến quá trình sản xuất tiêu thụ; biết thiết kế quy 

trình kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện sinh thái và kinh tế xã 

hội để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu qủa cây lương thực. 

Có năng lực tư duy, phát hiện được những vướng mắc chính trong 

sản xuất cây lương thực; biết cách làm việc nhóm để phân tích, 

tổng hợp, đánh giá các xu hướng thay đổi của thị trường tiêu thụ 

và lựa chọn, thiết kế quy trình canh tác thích hợp với điều kiện 

sinh thái và kinh tế xã hội thực tế tại địa phương để đạt năng suất 

và lợi nhuận cao. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  Có khả năng tự học, tự 

nghiên cứu để nâng cao những hiểu biết về cây lương thực trong 

nông nghiệp và có thể ứng dụng trong sản xuất, đời sống. Nhận 

thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào 

tạo, có ý thức học tập tốt, tham gia thực hành và hoàn thành các 

bài thực hành theo quy định. Yêu thích môn học và phải có ý thức 

thường xuyên tích lũy các kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng 

làm ở các viện nghiên cứu nông nghiệp, viên nghiên cứu cây 

trồng, các sở nông nghiệp, các trung tâm liên quan đến giống và 

cây trồng.  

- Chiều hướng phát triển: Sinh viên biết vận dụng những kiến 

thức về cây lương thực  vào trong thực tiễn, cập nhật những kiến 

3 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

30 tiết LT + 30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra: 2 

bài lý thuyết +  điểm TB thực 

hành: hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 
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thức phù hợp với từng thời điểm, giúp học sinh nắm bắt những 

tiến bộ của khoa học sự sống. 

49 Cây công nghiệp - Về kiến thức: Nắm được đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh học, 

đặc điểm sinh trưởng phát triển, kĩ thuật trồng và chăm sóc, giá trị 

kinh tế của một số cây công nghiệp ngắn ngày như mía; lạc; đậu 

tương. Đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh học, đặc điểm sinh 

trưởng phát triển, kĩ thuật trồng và chăm sóc, giá trị kinh tế của 

một số cây công nghiệp dài ngày như cao su, chè, cà phê. 

- Về kỹ năng: Trồng và chăm sóc cây công nghiệp ngắn ngày, dài 

ngày ở một số cây: Mía, lạc, đậu tương, cao su, chè, cà phê 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  Có khả năng tự học, tự 

nghiên cứu để nâng cao những hiểu biết về cây công  nghiệp và có 

thể ứng dụng trong sản xuất, đời sống. Nhận thức được tầm quan 

trọng của môn học trong chương trình đào tạo, có ý thức học tập 

tốt, tham gia thực hành và hoàn thành các bài thực hành theo quy 

định. Yêu thích môn học và phải có ý thức thường xuyên tích lũy 

các kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng 

làm ở các viện nghiên cứu nông nghiệp, viên nghiên cứu cây 

trồng, các sở nông nghiệp, các trung tâm liên quan đến giống và 

cây trồng.  

- Chiều hướng phát triển: Sinh viên biết vận dụng những kiến 

thức về cây công nghiệp vào trong thực tiễn, cập nhật những kiến 

thức phù hợp với từng thời điểm, giúp học sinh nắm bắt những 

tiến bộ của khoa học sự sống. 

3 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

30 tiết LT + 30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 2 

bài lý thuyết + điểm TB thực 

hành:  hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

50 Quản lý môi 

trường nông 

nghiệp 

(HP tự chọn) 

- Kiến thức: Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về 

hiện trạng môi trường nông nghiệp ở Việt Nam và Thế giới. Các 

tập quán sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, tình hình sử dụng tài 

nguyên đất, nước, sinh vật cũng như các vấn đề môi trường nông 

nghiệp được quan tâm. Các biện pháp và chính sách quản lý môi 

trường nông nghiệp và nông thôn góp phần phát triển xã hội bền 

vững. 

2 HK 6 - Dự lớp 25 tiết LT + 10 tiết TH 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài kiểm tra lý thuyết: hệ số 3 

+ Bài thi : hệ số 6 
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- Kỹ năng: Sau khi học xong học phần, sinh viên biết cách phân 

tích, nhận biết và xử lý tình huống trong quản lý môi trường nông 

nghiệp 

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có ý thức chủ động 

trong học tập, tích cực tham gia các bài tập nhóm, bài tập tình 

huống để rèn luyện kỹ năng trong việc giải quyết các vấn đề về 

môi trường nông nghiệp nông thôn. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng 

làm ở các viện nghiên cứu nông nghiệp, viên nghiên cứu cây 

trồng, các sở nông nghiệp, các trung tâm liên quan đến nông 

nghiệp và môi trường. 

- Chiều hướng phát triển: Sinh viên biết vận dụng những kiến 

thức về quản lý môi trường nông nghiệp vào trong thực tiễn, cập 

nhật những kiến thức phù hợp với từng thời điểm, giúp học sinh 

nắm bắt những tiến bộ của khoa học sự sống. 

51 Quản lý cây trồng 

tổng hợp (ICM) 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Môn học nầy cung cấp kiến thức sâu hơn về cơ 

sở khoa học, cơ chế, nguyên lý, nguyên tắc, thành tựu, ưu, khuyết, 

cách áp dụng và triển vọng phát triển của các công nghệ, kỹ thuật 

có liên quan đến việc quản lý cây trồng tổng hợp theo hướng bền 

vững như là một chiến lược tổng thể của trang trại liên quan đến 

việc quản  lý mùa vụ một cách có hiệu quả phù hợp với điều kiện 

đất, khí hậu và môi trường của địa phương và tác động thấp nhất 

đến môi trường 

- Về kỹ năng: Giúp học viên có điều kiện tiếp cận với các thành 

tựu khoa học tiên tiến trong lãnh vực trồng trọt tổng hợp để giảm 

thiểu sự phát sinh sâu bệnh hại, cây tròng phát triển tôt theo 

hướng an toàn, bền vững và có hiệu quả kinh tế cao.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có khả năng tự học, tự 

nghiên cứu để nâng cao những hiểu biết về ICM.  Nhận thức được 

tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo, có ý thức 

học tập tốt, tham gia thực hành và hoàn thành các bài thực hành 

theo quy định. Yêu thích môn học và phải có ý thức thường xuyên 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT+ 10 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài lý thuyết + các bài thực 

hành: hệ số 3 

+  Bài thi: hệ số 6 
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tích lũy các kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có năng lực 

nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông dụng 

trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh ICM. 

- Chiều hướng phát triển: sinh viên có thể nghiên cứu sâu hơn 

về lĩnh vực ICM. 

52 Marketing nông 

nghiệp 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Thông qua học phần cung cấp cho người học kiến 

thức về lý thuyết, giá cả và thị trường sản phẩm nông nghiệp; hàm 

cầu và hàm cung sản phẩm nông nghiệp cùng với những lý thuyết 

marketing trong thị trường nông nghiệp. 

- Về kỹ năng: Giúp người học có kỹ năng vận dụng kiến thức để 

phân tích và đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị 

trường sản phẩm nông nghiệp. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  Có phẩm chất đạo đức nghề 

nghiệp cá nhân tốt, nhận thức được và vận dụng lý thuyết đã học 

để giải thích nguyên nhân các vấn đề xảy ra trên thị trường sản 

phẩm nông nghiệp. Từ đó có thể đề xuất các giải pháp can thiệp 

giúp các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này đạt hiệu quả 

cao.  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng làm 

việc trong các công ty thuốc BVTV, phân bón, quảng cáo về các 

sản phẩm nông nghiệp. 

- Chiều hướng phát triển: sinh viên có thể nghiên cứu sâu hơn về 

marketing nông nghiệp. 

2 HK 6 - Dự lớp: 25 tiết lý thuyết; 10 

tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+ Đi học đúng giờ, đầy đủ; 

tham gia thảo luận, xây dựng 

bài tốt: 1 cột điểm hệ số 1 

+ Làm bài kiểm tra thường 

xuyên giữa kỳ (hoặc bài tập 

lớn): 1 cột điểm hệ số 3 

+ Thi kết thúc học phần: 1 cột 

điểm hệ số 6 

- Thang điểm 10 (quy ra: A, B 

,C, D theo quy chế tín chỉ) 

53 Thực hành nông 

nghiệp tốt (GAP) 

(HP tự chọn) 

- Về  kiến thức: Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về các 

quy trình sản xuất và các biện pháp để thực hiện quy trình sản 

xuất nông nghiệp tốt. Nắm được quy trình sản xuất nông nghiệp 

tốt của các nước tiên tiến trên thế giới và các nước Châu Á, từ đó 

có những kinh nghiệp để thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam.  

- Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng: Nắm vững 

được qui trình sản xuất thực phẩm an toàn, biết vận dụng sáng tạo 

kiến thức đã học để quản lí chất lượng rau và trái cây tươi trong 

2 HK 6 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT+ 10 tiết thảo luận, 

thực hành. 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nông trại. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Am hiểu các vấn đề cơ bản 

về GAP, các quy trình GAP trên thế giới, các nước trong khu vực 

và vận dụng vào điều kiện của Việt Nam. Có thái độ học tập tốt, 

yêu thích môn học, yêu ngành nghề, có những thái độ đúng đắn 

trong học tập để có kỹ năng tối thiểu trong việc ứng dụng vào 

thực tiễn sản xuất  

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng làm 

việc tại các trung tâm giống cây trồng, trung tâm cung cấp rau 

sạch, các trang trại hoặc hô gia đình chuyên trồng rau an toàn. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành trồng trọt và BVTV. 

+ Bài thi: hệ số 6 

54 Khí tượng nông 

nghiệp 

- Về kiến thức: Biết được tác động của khí hậu thời tiết và biến 

đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp; công tác dự tính dự báo; 

vấn đề sử dụng, bảo vệ và cải tạo tài nguyên khí hậu. 

- Về kỹ năng: Dự tính dự báo khí tượng nông nghiệp; bố trí thời 

vụ canh tác, đề xuất các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp phù hợp 

với điều kiện khí hậu thời tiết cụ thể. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có thái độ và hành 

vi đúng đắn trước những ảnh hưởng của khí hậu thời tiết đến cây 

trồng. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Làm công tác khí 

tượng tại các trạm khí tượng. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

ngành khí tượng 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thực hành, 

thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 

55 Nông hóa thổ 

nhưỡng 

- Về kiến thức: Nhận biết các qui luật hình thành và phát triển của 

đất, các tính chất vật lý, hóa học và sinh học cơ bản của đất. Biết 

được các loại phân bón cơ bản, các phương pháp xác định nhu cầu 

bón phân và cơ sở bón phân hợp lý cho các hệ thống cây trồng. 

- Về kỹ năng: Biết mô tả phẩu diện đất, định danh tầng chẩn 

đoán, phân loại đất; biết nhận diện, mô tả các loại khoáng, đá 

chính; biết phân tích, tính toán nhu cầu bón phân cho các hệ thống 

2 HK 3 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 LT + 10 thảo luận 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

cây trồng. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Góp phần xây dựng hứng 

thú, thái độ học tập tốt, hăng say, nhiệt tình. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Cán bộ nghiên 

cứu về lĩnh vực phân bón và cây trồng. 

- Chiều hướng và khả năng phát triển: Có khả năng nghiên cứu 

sâu hơn trong lĩnh vực phân bón và địa chất. 

 

+ Bài thi : hệ số 6 

 

56 Bảo quản và chế 

biến nông sản 

- Về kiến thức: Nhận biết cơ sở khoa học của các nguyên lý trong 

bảo quản - Chế biến nông sản. Đồng thời đề cập đến các thông số 

kỹ thuật cơ bản trong các phương pháp bảo quản – Chế biến. 

- Về kỹ năng: SV biết cách bảo quản và chế biến các loại nông 

sản trong điều kiện cần thiết. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thích môn học và ứng 

dụng tốt kiến thức thực tiễn. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có  khả năng làm 

việc tại các viện nghiên cứu và bảo quản nông sản, các trung tâm 

bảo vệ thực vật. 

- Chiều hướng và khả năng phát triển: Có khả năng nghiên cứu 

sâu hơn trong lĩnh vực bảo quản chế biến. 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6 

57 Phương pháp 

khuyến nông 

- Về kiến thức: Học phần này cung cấp cho sinh viên hiểu được 

những vấn đề cơ bản của khuyến nông như: Khuyến nông là gì? 

Mục đích, nguyên tắc và nội dung hoạt động của khuyến nông; Hệ 

thống tổ chức khuyến nông của nhà nước ta; Vai trò và tiêu chuẩn 

của một người cán bộ khuyến nông.  Nắm được các phương pháp 

khuyến nông và các cách tiếp cận khuyến nông. 

- Về kỹ năng: Học phần giúp sinh viên nắm được các kỹ năng 

trong công tác giảng dạy cho nông dân. Từ đó, người học có thể 

tự tin thực hiện tốt các buổi hội thảo, tập huấn cho nông dân cũng 

như các chương trình khuyến nông và phát triển nông thôn tại địa 

phương 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: : Tự tin trong giao tiếp, luôn 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

luôn vui vẻ, hòa nhã và thân thiện là những thái độ tích cực và rất 

cần thiết cho một người làm công tác khuyến nông. Vì vậy, trong 

quá trình học, sinh viên cần tích cực tham gia các buổi thảo luận 

và hoạt động nhóm của lớp. 

 - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: : Làm việc tại 

các trung tâm khuyến nông cấp tỉnh, trạm khuyến nông cấp 

huyện; bộ phận kinh doanh, kỹ thuật của các công ty giống, phân 

bón và thuốc BVTV… 

.- Chiều hướng và khả năng phát triển: Có khả năng nghiên cứu 

sâu hơn trong lĩnh vực khuyến nông. 

 

58 Canh tác học - Về kiến thức: Nắm vững các khái niệm cơ bản về cơ cấu cây 

trồng, về độc canh luân canh, về cơ sở khoa học lựa chọn làm đất 

và các phương pháp làm đất. 

- Về kỹ năng: Giúp người học ứng dụng được các hiểu biết lý 

thuyết để vận dụng vào thực tế nghiên cứu cho từng điểm nghiên 

cứu cụ thể như: phân tích những trở ngại khó khăn trong sản xuất 

nông hộ và đưa ra các giải pháp để khắc phục những trở ngại khó 

khăn đó nhằm mang lại thu nhập cao cho người nông dân         

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: : Tự tin trong giao tiếp, luôn 

luôn vui vẻ, hòa nhã và thân thiện là những thái độ tích cực và rất 

cần thiết. . Vì vậy, trong quá trình học, sinh viên cần tích cực 

tham gia các buổi thảo luận và hoạt động nhóm của lớp. 

 - Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: : Làm việc tại 

các trung tâm khuyến nông cấp tỉnh, trạm khuyến nông cấp 

huyện; bộ phận kinh doanh, kỹ thuật của các công ty giống, phân 

bón và thuốc BVTV… 

.- Chiều hướng và khả năng phát triển: Có khả năng nghiên cứu 

sâu hơn trong lĩnh vực canh tác. 

 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6 

59 Quản lý dịch hại 

tổng hợp (IPM) 

- Về kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ 

bản và thực tiễn về biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp hay phòng 

2 HK 7 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trừ tổng hợp (IPM), trên cơ sở đó tiến hành xây dựng và thực hiện 

biện pháp IPM trên một loại cây trồng ở một vùng sinh thái nông 

nghiệp nhất định vừa bảo vệ được sản xuất nông nghiệp, vừa bảo 

vệ được môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho người nông dân. 

- Về kỹ năng: Có năng lực độc lập vận dụng những điều đã học 

vào thực tiễn sản xuất tại địa phương; biết tổng hợp đánh giá các 

yếu tố quan hệ đến IPM . Có năng lực tư duy, áp dụng quy trình 

IPM cụ thể cho từng cây trồng, tưng địa phương trong các điều 

kiện khác nhau.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp:  Có khả năng tự học, tự 

nghiên cứu để nâng cao những hiểu biết về IPM.  Nhận thức được 

tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo, có ý thức 

học tập tốt, tham gia thực hành và hoàn thành các bài thực hành 

theo quy định. Yêu thích môn học và phải có ý thức thường xuyên 

tích lũy các kiến thức và tư liệu phục vụ môn học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có năng lực nhận 

diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông dụng trong 

các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực IPM. 

- Chiều hướng phát triển: Sinh viên biết vận dụng những kiến 

thức IPM vào thực tiễn, cập nhật những kiến thức phù hợp với 

từng thời điểm, giúp học sinh nắm bắt những tiến bộ của khoa học 

sự sống. 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6 

60 Rau quả - Về kiến thức: Có kiến thức đại cương và chuyên sâu về kỹ 

thuật trồng, chăm sóc một số loại thực vật phổ biến như: cải ngọt, 

rau ngót, hoa hồng, hoa cúc.  Trang bị cho sinh viên các kiến thức 

cơ bản và cập nhật về ngành trồng cây ăn quả để có thể khai thác 

các tài liệu chuyên môn sâu, tiến hành các thí nghiệm, áp dụng 

các kỹ thuật vào sản xuất quả theo hướng hàng hóa. Giới thiệu 

cho sinh viên 1 số cây trồng thuộc về Hoa kiểng thông qua phân 

loại và đặc điểm giống. Giúp cho sinh viên hiểu được 1 số vấn đề 

cơ bản của ngành hoa kiểng về kỹ thuật trồng và sản xuất giống, 

kết hợp các yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh.  

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài lý thuyết hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

- Về kỹ năng: Có khả năng trồng và chăm sóc các loại rau khác 

nhưng cùng chủng loại với một số cây rau đại diện đã được học 

trong chương trình. Có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn 

sản xuất thông qua các chuyển giao khoa học công nghệ cho nông 

dân (khuyến nông), qua sự hợp tác với các công ty chuyên ngành 

hoặc tự tổ chức thực hiện được các nghiên cứu về cây ăn quả, 

thiết kế và thực hiện được các khâu trong sản xuất một số loại quả 

chính.  Sinh viên biết dựa vào đặc tính thực vật học của 1 số loại 

Hoa kiểng mà đề xuất những biện pháp kỹ thuật tác động có hiệu 

quả. Biết khắc phục điều kiện khó khăn của môi trường để cải tạo 

đất đai, bố trí thời vụ thích hợp, điều khiển sự trổ hoa. Biết lập qui 

trình trồng và sản xuất giống 1 số Hoa kiểng phổ biến trong từng 

điều kiện cụ thể. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Nhận thức được tầm quan 

trọng của môn học.  Biết yêu quý thiên nhiên đặc biệt là các loại 

rau, hoa quả cây cảnh.  Rèn luyện thái độ cần cù, làm việc nghiêm 

túc trong việc trồng và chăm sóc các loại cây rau, hoa quả.  Giúp 

cho sinh viên có thái độ và hành vi đúng đắn trước những vấn đề 

liên quan đến cây trồng. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng 

làm việc trong các viện nghiên cứu về cây trồng, các công ty trồng 

rau sạch. 

- Chiều hướng phát triển: Sinh viên biết vận dụng những kiến 

thức cây rau vào thực tiễn, cập nhật những kiến thức phù hợp với 

từng thời điểm, giúp học sinh nắm bắt những tiến bộ của khoa học 

sự sống. 

61 Phương pháp thí 

nghiệp cây trồng 

- Về kiến thức: Có kiến thức về thống kê phục vụ cho công tác 

nghiên cứu; Có kiến thức đầy đủ về thực hiện công tác điều tra 

hoặc bố trí thí nghiệm 

- Về kỹ năng: Tiến hành công tác điều tra (chọn mẫu điều tra, 

phương pháp điều tra, số liệu điều tra và xử lý số liệu điều tra); 

Thực hiện bố trí thí nghiệm trên đồng ruộng, thu thập và xử lý số 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra : 1 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

liệu. Trình bày kết quả thống kê. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có thái độ và hành vi 

đúng đắn khi đưa ra khuyến cáo. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có thể làm 

việc tai các viện hoặc trung tâm nghiên cứu về cây trồng, giống 

cây trồng, trạm khuyến nông khuyến ngư, Sở nông nghiệp. 

- Chiều hướng phát triển: Sinh viên biết vận dụng những kiến 

thức về cách bố trí thí nghiệm vào thực tiễn trong hoạt động nông 

nghiệp. Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực trồng trọt. 

 

bài lý thuyết hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6 

 

62 Công nghệ sinh 

học ứng dụng 

trong BVTV 

- Về mặt kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu rõ định nghĩa Công nghệ sinh học, mối liên quan 

giữa ngành Sinh học và ngành Công nghệ sinh học với các ngành 

khoa học khác. 

+ Nắm được những kiến thức cơ bản về công nghệ DNA tái tổ 

hợp, công nghệ lên men vi sinh vật, công nghệ sinh học thực vật, 

công nghệ sinh học động vật, công nghệ protein cũng như một số 

ứng dụng của chúng trong lĩnh vực nông nghiệp, y học và môi 

trường. 

- Về mặt kỹ năng: 

+ Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản của công nghệ sinh 

học để sau này có thể tiếp cận được với các chuyên ngành của 

công nghệ sinh học hiện đại như công nghệ gen, công nghệ 

protein-enzyme, công nghệ lên men và công nghệ tế bào. 

+ Sinh viên biết vận dụng những kiến thức công nghệ sinh học 

vào thực tiễn dạy học và cập nhật những kiến thức sinh học phù 

hợp với từng thời điểm, giúp học sinh nắm bắt những tiến bộ của 

khoa học sự sống. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thích môn học và ứng 

dụng tốt kiến thức vào thực tiễn 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có năng lực 

nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông dụng 

2 HK 5 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

15 tiết LT + 30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ: hệ số 1 

+ Điểm TB các bài kiểm tra: 1 

bài lý thuyết  

+ Trung bình các bài thực hành: 

hệ số 3  

+ Bài thi: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ sinh 

học. 

- Chiều hướng phát triển: Sinh viên biết vận dụng những kiến 

thức Công nghệ sinh học vào thực tiễn dạy học và cập nhật những 

kiến thức phù hợp với từng thời điểm, giúp học sinh nắm bắt 

những tiến bộ của khoa học sự sống. 

63 Ngoại ngữ chuyên 

ngành 

- Về  kiến thức: Trạng bị cho sinh viên vốn từ vựng và các thành 

ngữ thông dụng về lĩnh vực khoa học cây trồng. Giúp sinh viên 

nắm vững căn bản của ngữ pháp tiếng anh thường được sử dụng 

trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, khoa học cây trồng. Nâng cao kỹ 

năng đọc hiểu các tài liệu về khoa học nông nghiệp và BVTV.  

- Về kỹ năng : Nâng cao kỹ năng nghê, viết, đọc hiểu cho sinh 

viên nhờ tiếp cận các nguồn tài liệu tiếng anh chuyên ngành. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thích môn học và ứng 

dụng tốt kiến thức vào thực tiễn. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng làm 

việc trong các viện có liên kết với nước ngoài. 

- Chiều hướng phát triển: Có thể nghiên cứu sâu hơn bằng tiếng 

anh ở các chuyên ngành khác. 

2 HK 4 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết : hệ số 3  

+  Bài thi : hệ số 6 

64 Thực tập tốt 

nghiệp 

- Về kiến thức: Rèn luyện kiến thức kỹ năng chuyên môn cơ bản 

liên quan đến chuyên ngành BVTV, tiếp xúc với thực tiễn sản 

xuất nông nghiệp, các quy trình canh tác, sản xuất ngoài đồng 

ruộng. Giúp sinh viên biết cách điều tra, phỏng vấn thu thập, 

thống kê số liệu, viết báo cáo và trình bày báo cáo. 

- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử cho sinh 

viên, nâng cao khả năng nhận biết thực té các bệnh liên quan đến 

cây trồng và biết cách phòng ngừa. Tìm kiếm cơ hội việc làm sau 

khi tốt nghiệp.  

6 HK 8  

65 Khoá luận tốt 

nghiệp 

Giúp sinh viên có điều kiện và cơ hội trong việc nâng cao kiến 

thức và rèn luyện được thêm nhiều kỹ năng cần thiết. Giúp sinh 

viên có được hành trang tốt nhất sau khi bước ra cánh cửa đại học. 

7 HK 8  
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

Sinh viên tự lựa chọn chủ đề để làm và viết khóa luận tốt 

nghiệp,điều này sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thể phát huy 

được hết sở trường cũng như điểm mạnh của mình. Trong quá 

trình làm đề tài và viết khóa luận sinh viên có thể biết được cách 

hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng đã được học để vận dụng vào 

khóa luận một cách khoa học và sáng tạo.  

66 Hoa  và cây cảnh 

(HPTTKLTN) 

- Về kiến thức: Giới thiệu cho sinh viên 1 số cây trồng thuộc về 

Hoa kiểng thông qua phân loại và đặc điểm giống. Giúp cho sinh 

viên hiểu được 1 số vấn đề cơ bản của ngành hoa kiểng về kỹ 

thuật trồng và sản xuất giống, kết hợp các yêu cầu về điều kiện 

ngoại cảnh.  

- Về mặt kỹ năng :Giúp sinh viên nắm được kỹ thuật trồng và 

nhân giống 1 số loại Hoa kiểng phổ biến, kết hợp kỹ thuật cao và 

kinh nghiệm truyền thống . Sinh viên biết dựa vào đặc tính thực 

vật học của 1 số loại Hoa kiểng mà đề xuất những biện pháp kỹ 

thuật tác động có hiệu quả. Sinh viên biết khắc phục điều kiện khó 

khăn của môi trường để cải tạo đất đai, bố trí thời vụ thích hợp, 

điều khiển sự trổ hoa.  Sinh viên biết lập qui trình trồng và sản 

xuất giống 1 số Hoa kiểng phổ biến trong từng điều kiện cụ thể.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Yêu thích môn học và biết 

ứng dụng tốt kiến thức vào thực tiễn 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: có khả năng làm 

việc ở các vườn ươm, các trung tâm giống và cây trồng đặc biệt 

về chăm sóc cây hoa, cây kiểng. 

- Chiều hướng phát triển: Có thể nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực 

trồng trọt, lĩnh vực chăm sóc cây trồng. 

3 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

30 tiết LT + 30 tiết thực hành 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết + trung bình các 

bài thực hành : hệ số 3  

+  Bài thi : hệ số 6 

 

67 Quản lý nông trại 

(HPTTKLTN) 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Nắm được những kiến thức từ quá trình hình 

thành và phát triển kinh tế nông trại trên thế giới và Việt Nam 

cũng như vai trò và tương lai của kinh tế nông trại. Nắm được 

những kiến thức có liên quan đến quá trình ra quyết định cũng 

như các phương pháp ra quyết định trong quản trị nông trại. Có 

những kiến thức về những nguyên lý kinh tế và quản trị nông trại 

2 HK 8 - Dự lớp 15 tiết LT + 15x2 tiết 

Thảo luận, thực hành 

- Đánh giá:  

+ Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+ Điểm bài kiểm tra : 1 bài 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

như quy luật năng suất biên; lựa chọn sản xuất tối ưu; các nguyên 

lý thay thế các yếu tố đầu vào và đầu ra; tương quan giữa năng 

suất, chi phí sản xuất với quy mô nông trại. Nắm được đặc điểm 

cơ bản của hệ thống hồ sơ cũng như các phương pháp khấu hao 

trong nông trại. Có những kiến thức và phương pháp phân tích từ 

đó có thể vận dụng vào phân tích tình hình tài chính, quy mô cũng 

như kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông trại. Hiểu rõ và 

nắm chắc những kiến thức cơ bản nêu trên và có thể vận dụng linh 

họat chúng vào trong từng hòan cảnh thực tiễn quản trị của nông 

trại. 

- Về kỹ năng: Giúp sinh viên có được các kỹ năng thực hành cần 

thiết trong quá trình ra quyết định, từ việc sử dụng phương pháp 

phù hợp và phân tích được những vấn đề trọng yếu trước khi lựa 

chọn và ra được một quyết định phù hợp đối với họat động quản 

trị nông trại. Giúp sinh viên có thể tính tóan và lựa chọn được số 

lượng đầu vào và đầu ra tối ưu cũng như xác định được tỷ lệ thay 

thế hợp lý giữa các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quản trị nông 

trại. Giúp sinh viên hiểu và chọn được điểm dừng hợp lý trong 

mối tương quan giữa năng suất, chi phí với quy mô nông trại. 

Tính tóan lựa chọn được các phương pháp khấu hao và hiểu được 

vai trò của nó trong mối quan hệ với chi phí sản xuất kinh doanh 

của nông trại. Giúp sinh viên lựa chọn được phương pháp phân 

tích hợp lý, tính tóan và phân tích được các chỉ tiêu về tài chính, 

quy mô, kết quả, hiệu quả. Làm cơ sở cho việc đề ra các quyết 

định quản trị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản 

trị nông trại. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có những thái độ 

đúng đắn trong học tập để có kỹ năng tối thiểu trong việc ứng 

dụng vào thực tiễn sản xuất. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy cho 

sinh viên ngành nông nghiệp. Có khả năng quản lý nông trại và có 

khả năng làm việc tại Trung tâm khuyến nông, phòng Nông 

kiểm tra lý thuyết : Hệ số 3 

+  Bài thi : hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

nghiệp&PTNT. 

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

quản lý nông trại. 

68 Xây dựng và quản 

lý dự án 

(HPTTKLTN) 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức:  Phân tích nghiên cứu kinh tế xã hội, thị trường, 

kỹ thuật, tài chính và tổ chức quản lý của dự án. Phân tích quy mô 

đầu tư, nắm vững các quy trình phân tích, tính toán quy mô, các 

dòng thu và chi của dự án, tính toán hiệu quả đầu tư, phân tích rũi 

ro dự án 

- Về kỹ năng: Phân tích xây dựng và đánh giá dự án đầu tư nông 

nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm và dự án phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên phải có thái độ 

học tập tốt, yêu nghề, yêu môn học. Tích cực tìm kiếm tài liệu 

cung cấp cho môn học. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có năng lực tổ 

tổ chức và xây dựng dự án về nông nghiệp  

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án. 

2 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+  Điểm chuyên cần, thường 

xuyên, thái độ : hệ số 1 

+  Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài lý thuyết : hệ số 3  

+  Bài thi : hệ số 6 

69 Cây ăn quả 

(HPTTKLTN) 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Thông qua học phần sinh viên nắm được các kỹ 

thuật cơ bản về thiết kế và xây dựng vườn cây ăn quả; kỹ thuật 

nhân giống, trồng và chăm sóc cây ăn quả; kỹ thuật bảo quản sản 

phẩm quả sau thu hoạch. 

- Về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng cần thiết về kỹ thuật vườn 

ươm, tạo hình, cắt tỉa, quản lý chăm sóc vườn cây.  

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên có thái độ học 

tập tốt, yêu thích môn học và mong muốn vận dụng những kiến 

thức đã học vào các điều kiện sản xuất cụ thể trong việc trồng và 

chăm sóc cây ăn quả để đem lại năng suất cao. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng 

làm việc tại các trung tâm giống cây trồng đặc biệt về cây ăn quả, 

các viện nghiên cứu nông nghiệp. 

- Chiều hướng phát triển: Có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

2 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá:  

+ Đi học đúng giờ, đầy đủ; 

tham gia thảo luận, xây dựng 

bài tốt: 1 cột điểm hệ số 1 

+ Làm bài kiểm tra thường 

xuyên giữa kỳ (hoặc bài tập 

lớn): 1 cột điểm hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6 
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TT Tên môn học Mục đích môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

lĩnh vực cây trồng, trồng trọt, canh tác. 

70 Nông lâm kết hợp 

(HPTTKLTN) 

(HP tự chọn) 

-  Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các lý luận cần thiết để 

phân loại và phân tích các kĩ thuật nông lâm kết hợp cũng như 

chứng minh được vai trò của cây lâu năm và rừng trong phát triển 

nông thôn một cách bền vững. Trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cần thiết về sự đa dạng của các hệ thống nông lâm kết hợp 

hiện nay ở Việt Nam và những nước khác, làm cơ sở cho việc vận 

dụng cải tiến phát triển canh tác nông lâm kết hợp. Giải thích 

được sự cần thiết của việc bảo tồn đất và nước, các kỹ thuật bảo 

tồn đất và nước, các kiến thức cơ bản về trang trại cũng như kĩ 

thuật và công việc quản lý trang trại nhỏ nông lâm kết hợp. 

- Về kĩ năng: Có được những kĩ năng cần thiết trong việc quản lý 

trang trại nhỏ nông lâm kết hợp. 

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có năng lực tự học tập 

nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện kiến thức, thường xuyên cập 

nhật tri thức mới. Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực 

tiễn ở địa phương và gia đình. 

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Có khả năng 

làm việc tại các trạm BVTV, các trung tâm, viện nghiên cứu về 

nông lâm nghiệp.  

- Chiều hướng phát triển: có khả năng nghiên cứu sâu hơn về 

lâm nghiệp. 

2 HK 8 - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận 

- Đánh giá: 

+ Điểm Chuyên cần thường 

xuyên, thái độ : 1 cột điểm hệ 

số 1 

 + Điểm TB các bài kiểm tra : 1 

bài kiểm tra lý thuyết:  hệ số 3 

- Bài thi: tự luận: hệ số 6 

71 Cây dược  liệu 

(HPTTKLTN) 

(HP tự chọn) 

- Về kiến thức: Nội dung môn học sẽ cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thu hái, chế biến, bảo quản 

dược liệu và cung cấp kiến thức về nguồn gốc, phân bố, đặc điểm 

thực vật, thành phần hóa học và công dụng của những cây dược 

liệu thông dụng. 

- Về kỹ năng: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên nhận định 

đúng cây dược liệu, hiểu được tác dụng của cây dược liệu với các 

hoạt chất tự nhiên, nắm vững kỹ thuật trồng và chế biến một số 

cây dược liệu thông dụng.  

 

  - Sinh viên tham gia dự lớp đủ 

25 tiết LT + 10 tiết thảo luận. 

- Đánh giá:  

+ Đi học đúng giờ, đầy đủ; 

tham gia thảo luận, xây dựng 

bài tốt: 1 cột điểm hệ số 1 

+ Trung bình các bài kiểm tra: 1 

bài kiểm tra ký thuyết:  hệ số 3 

+ Bài thi: hệ số 6 
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